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Zakres i metodologia badania 

 

Zakres 

Badanie objęło zawartość programu Polskiego Radia RDC (Radio Dla 

Ciebie) nadanego w okresie od 24 do 30 kwietnia 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. 

Badanie wykonane zostało w okresie od 19 czerwca do 16 sierpnia 2017 

roku. 

 

Metoda 

 

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 
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pomocy 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. 

• Udziału warstwy słownej, muzyki, reklamy i autopromocji. 

• Udziału treści regionalnych. 

Wyniki zaprezentowane za pomocą tabeli i wykresów stanowiły jeden z 

elementów uwzględnionych w ocenie realizacji planów programowych 

(Część C). 

W tabeli pojawia się dodatkowy wiersz „Brakujący czas”, ujmujący 

zakres i udział części nagrania, które nie zostało poprawnie przekazane 

przez stację do analizy. 

 

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:  

 



4 
 

• 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 w tygodniu treści dotyczących regionu; 

• łączny czas trwania powtórek danej audycji w tygodniu; 

• informację o obecności lub braku audycji w planie programowym 

na 2017 r. uzgodnionym pomiędzy KRRiT a nadawcą, jej 

zgodność z projektowaną tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji; 

 

Pod metryczką każdej audycji znajduje się krótka charakterystyka 

(opis jej zawartości, formę realizacji, np. dokument, wywiad etc.).  

Ponadto opis każdej kategorii audycji (art. 21 ust. 1 ustawy o rtv) jest 

zakończony informacją o łącznym czasie jej trwania, udziale w badanej 

tygodniowej próbie, w tym czasie trwania i udziale słowa oraz czasie 

trwania i udziale treści dotyczących regionu. 

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. 
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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 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. 

Osobno sprawdzone zostało wykonanie powinności programowych 

nadawcy w zakresie obecności audycji preferowanych i tam gdzie ma to 

zastosowanie ocena wykonania planu w zakresie obecności treści 

regionalnych w poszczególnych kategoriach audycji. 
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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 

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 
                                                           
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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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 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; 
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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 
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realizowanych tematów, w zależności od ich rangi); 

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 – 
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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, 

będącego sumą ważoną zakodowanych wskaźników mnożonych przez 

przypisane im wagi.  

WOI (A) = ∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗 ∗  𝑆𝑆𝑗𝑗  
n
𝑗𝑗=1 (𝐴𝐴), 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. 
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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 

ważne informacje krajowe, czy też 

inne?); 

2=pierwszy news na 

ważny i aktualny temat 

krajowy (nagłe 

dramatyczne zdarzenie, 

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 

2 

c)      Zróżnicowany dobór tematów 

przekazów ze względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz opcję 

polityczną; 

2=informacje 

zróżnicowane 

geograficznie i 

politycznie; 

1,5 
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1=zróżnicowanie 

geograficzne, wyraźna 

przewaga informacji na 

temat jednej opcji 

politycznej; 0=else 

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 

g)      Obecność lub brak przekazów 

mieszczących się w kategorii 

„infotainment”;  

2=brak materiałów 

infotainmentowych; 

1=jeden materiał o 

nieznacznym zabarwieniu 

infotainmentowym w 

1 
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wydaniu weekendowym; 

0=obecne materiały 

infotainmentowe 

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 
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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 

niewiarygodne źródło 

informacji; 0=uchybienie 

rażące jednemu lub obu 

zasadom rzetelnego 

dziennikarstwa 

2 

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); 

1,5 



15 
 

1=wystarczająca jakość 

edytorska; 0=błędy 

techniczne 

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, gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

2=zróżnicowanie 

tematyczne; 1=jeden temat 

dominujący z wieloma 

wyraźnie wyróżnionymi 

aspektami; 0=jeden temat 

omawiany jednoaspektowo  

1 

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 

1,5 
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czas poświęcony jednemu z 

tematów (aspektów); 

0=proporcje czasu na 

poszczególne tematy 

(aspekty) zaburzone 

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 

2 
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komentarze;  

h)      Niewłaściwe zachowania 

prowadzącego – stawianie się w 

roli uczestnika dyskusji, 

emocjonalność wypowiedzi 

(używanie słów i zwrotów 

nacechowanych), przerywanie 

wypowiedzi innym uczestnikom;  

2=zrównoważona tonacja 

głosu i poziom emocji 

prowadzącego, nieliczne 

słowa nacechowane; 

1=dostrzegalna w głosie 

życzliwość wobec któregoś z 

prezentowanych stanowisk; 

0=nieuzasadnione 

zróżnicowanie tonu i 

emocjonalności głosu 

prowadzącego, nadmierna 

afirmacja lub negacja 

prezentowanych w materiale 

stanowisk 

2 

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 

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 

1,5 
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kontekście ramówki – 

zapowiedzi, blocking i stripping). 

Czynnik ten stanowi uzupełnienie 

punktu „g)” arkusza oceny 

kompozycyjnych, 

nieumiejętne prowadzenie 

audycji 

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 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. 
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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 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, 
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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. Próbą przyjętą przez dobór 

celowy do wieloczynnikowej analizy jakościowej ze względu na pluralizm, 

bezstronność, niezależność i wyważenie w zakresie audycji informacyjnych 

jest zestaw wszystkich 136 wydań Wiadomości RDC nadawanych o 

pełnych godzinach oraz wszystkich 65 wydań Wiadomości lokalnych 

nadawanych w pasmach porannych, południowych i popołudniowych. 

Próba do analizy wieloczynnikowej spełnia kryteria reprezentatywności dla 

kategorii informacji. 

Audycje Polityka w samo południe oraz Sztuka dialogu umieszczone w 

planach programowych przez nadawcę w podkategorii audycji 

informacyjnych zawierających stanowiska partii politycznych, związków 

zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych 

zostały w komplecie ocenione jakościowo według kryteriów 

publicystycznych (mają charakter informacyjno-publicystyczny).  

Pozostałe audycje informacyjne: Wiadomości ekonomiczne, Magazyn 

ekonomiczny, Pogoda, Drogowy pilot RDC 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. Audycja poświęcona 

wspieraniu organizacji pożytku publicznego i kampanii społecznych 

(Kampanie społeczne) także takiego waloru w zakresie wskazywania na 

spełnianie jakościowych parametrów misji nie posiada.  

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 przede wszystkim te, które są kluczowe z racji 
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przypisania do podkategorii audycji zawierających stanowiska partii 

politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w 

węzłowych sprawach publicznych (Debata/Lokalnie nadawana jako sobotni 

Magazyn regionalny, wymienione wyżej audycje Polityka w samo południe 

oraz Sztuka dialogu – zakwalifikowane do kategorii informacji). Z 

pozostałych audycji publicystycznych przyjęto do badania audycje 

Komentarz do spraw bieżących, Gość (jako część audycji Poranek RDC), 

Co tam bzyka w polityce? i Jest sprawa. Zestaw ten zawiera trzy 

najważniejsze publicystyczne audycje cykliczne w programie Radia dla 

Ciebie: dwie codzienne poranne audycje Komentarz do spraw bieżących 

(forma dyskusji studyjnej) i Gość (forma wywiadu) oraz codzienny 

popołudniowy cykl autorski audycji Jest sprawa (rozmowy i dyskusje w 

studiu). Oprócz tego zanalizowano pojedyncze wydanie audycji 

popołudniowej niedzielnej Co tam bzyka w polityce? (forma obszernej 

debaty w studiu). 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) i dzień tygodnia (dni powszednie i 

weekendowe). Tak dobrana próba spełnia zatem wymogi 

reprezentatywności. 

 

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. 
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• 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. 

• 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). 
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• 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: 

• 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         Łączny 
czas 

Udział 
czasu 
audycji w  
programie 
(%) 

Czas 
trwania 
tematyki 
regionalnej 
(wyłącznie 
SŁOWO) 

Udział 
tematyki 
regionalnej 
(%) 

Czas 
trwania 
warstwy 
słownej 

Udział 
słowa (%) 

Czas 
trwania 
wastwy 
muzycznej 

Udział 
muzyki 
(%) 

Czas 
trwania 
premier 

Udział 
premier 
(%) 

Czas 
trwania 
powtórek 

Udział 
powtórek 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

INFORMACJA 19:40:54 11,72% 10:08:43 6,03% 19:40:54 11,72%     19:40:54 11,72% 0:00:00 0% 

PUBLICYSTYKA 37:22:35 22,25% 03:14:38 1,93% 37:22:35 22,25%     24:20:19 14,49% 13:02:16 7,76% 

KULTURA 49:45:43 29,62% 1:29:49 0,89% 26:37:23 15,85% 23:08:20 13,77% 43:26:37 25,86% 6:19:06 3,76% 

EDUKACJA 24:49:16 14,77% 3:25:51 2,04% 16:27:31 9,80% 8:21:45 4,98% 20:43:01 12,33% 4:06:15 2,44% 

SPORT 03:49:53 2,28% 1:27:20 0,87% 03:49:53 2,28%     03:49:53 2,28% 0:00:00 0% 

ROZRYWKA 27:28:35 16,35% 0:00:00 0% 0:56:19 0,56% 26:32:16 15,80% 27:28:35 16,35% 0:00:00 0% 

Ogłoszenia 
nadawcy 0:17:59 0,18%                     

Autopromocja  1:59:05 1,18%                     

Reklama 2:46:00 1,65%                     

Razem  168:00:00 100% 19:46:21 11,76% 104:54:35 62,45% 58:02:21 34,55% 139:29:19 83,03% 23:27:37 13,96% 

 

 

Wykres I. Udział procentowy poszczególnych kategorii i innych 

elementów programu (autopromocja, reklama).  
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Wykres II. Udział procentowy słowa, muzyki, reklamy i autopromocji. 

 

 
 

Wykres III. Udział procentowy treści regionalnych. 

 

11,72% 

22,25% 

29,62% 

14,77% 

2,28% 16,35% 

0,18% 
1,18% 1,65% 

Struktura gatunkowa 

INFORMACJA PUBLICYSTYKA KULTURA

EDUKACJA SPORT ROZRYWKA

Ogłoszenia nadawcy Autopromocja Reklama

62,45% 

34,55% 

1,65% 1,36% 

Udział słowa, muzyki, reklamy i autopromocji (w 
tym ogłoszeń nadawcy) 

Słowo Muzyka Reklama Autopromocja (w tym ogłoszenia nadawcy)
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11,76% 3,01% 

85,23% 

Treści dotyczące regionu Reklama + autopromocja Pozostałe
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B. Opis zawartości programu 

 

Radio Dla Ciebie – zawartość programu - tydzień 24-30 

kwietnia 2017 

 

INFORMACJA 
 

a) Informacje prezentujące różnorodność wydarzeń w regionie - tj. 

dzienniki regionalne, regionalna część dzienników ogólnych i inne 

audycje informacyjne dot. regionu (z wyłączeniem odrębnych serwisów 

kulturalnych i sportowych) 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wiadomości 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 06:00:07, 

07:00:12, 08:00:00, 09:00:12, 

10:00:04, 11:00:02, 12:00:03, 

13:00:03, 14:00:07, 15:00:03, 

16:00:04, 17:00:03, 18:00:10, 

19:00:03, 20:00:10, 21:00:02, 

22:00:00, 23:00:00 

 

Wtorek, 25.04: 06:00:00, 07:00:00, 

08:00:00, 09:00:11, 10:00:00, 

11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 

14:00:00, 15:00:10, 16:00:00, 

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

20:00:00, 21:00:00, 22:00:00, 

23:00:00 

 

Środa, 26.04: 06:00:00, 07:00:00, 
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08:00:00, 09:01:00, 10:00:00, 

11:00:00, 12:00:07, 13:00:00, 

14:00:05, 15:00:00, 16:00:00, 

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

20:00:00, 21:00:00, 22:00:00, 

23:00:00 

 

Czwartek, 27.04: 06:00:04, 

07:00:00, 08:00:00, 09:00:55, 

10:00:00, 11:00:00, 12:00:02, 

13:00:00, 14:00:00, 15:00:00, 

15:59:52, 17:00:00, 18:00:00, 

19:00:00, 19:59:55, 21:02:30, 

22:00:00, 23:00:00 

 

Piątek, 28.04: 06:00:00, 07:00:00, 

08:00:00, 09:01:03, 10:00:00, 

11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, 

14:00:00, 15:00:00, 16:00:02, 

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

20:00:00, 21:00:00, 22:00:00, 

23:00:00 

 

Sobota, 29.04:  06:00:00, 

07:00:02, 08:00:00, 09:00:00, 

10:00:05, 11:00:00, 12:00:00, 

13:00:00, 14:00:00, 15:00:00, 

16:00:25, 17:00:00, 18:00:00, 

19:00:10, 20:00:04, 21:00:00, 

22:00:00, 23:00:00 
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Niedziela, 30.04: 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, 18:00:02, 

19:00:00, 20:00:03, 21:00:00, 

22:00:00, 23:00:00 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:04:02 

Warstwa słowna: 00:04:02 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

08:29:50 

Warstwa słowna- 08:29:50 

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) 

Audycja obecna w planie 

programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Bieżące informacje dotyczące 

regionu, a także najważniejsze 

informacje z kraju i ze świata. 

Zawierają krótkie relacje i 

wypowiedzi. Serwis informacyjny. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

 

03:16:29 

 

Analiza jakościowa: 

Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 
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Godzina emisji 06:00:00 

Czas trwania 00:04:32 

Prowadzący Marcin Kargol, Marta Hernik 

Forszpan 1. Wyniki I tury wyborów we Francji 

2. Decyzja w sprawie odwołania 

prezydenta Radomia 

3. Maratońska niedziela w Warszawie 

Tematy newsów 1. Zwycięzca I tury wyborów 

prezydenckich we Francji Emanuel 

Macron zaapelował o otwarcie nowej 

karty w historii Francji i Europy 

2. Radomscy radni zdecydują, czy 

wprowadzić do porządku obrad punkt 

o odwołaniu prezydenta Radomia 

3. Maraton w Warszawie – liczba 

uczestników, zwycięzcy 

4. Obywatel USA – członek patrolu OBWE 

– zginął w Donbasie 

Region 00:01:26 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

W serwisie brak istotnych informacji 

krajowych 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

Serwis poświęcony przede wszystkim 

wyborom we Francji, pozostałe wiadomości 
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względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

zróżnicowane;  

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje nieco zachwiane na rzecz wyborów 

we Francji 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

w materiale o wyborach brak wypowiedzi 

Marin le Pen, drugiej kandydatki, która 

przeszła do II tury; 

w materiale o Radomiu brak wypowiedzi ze 

strony prezydenta (padają jedynie zarzuty) 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zbyt długa część o wyborach we Francji 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan obecny (zapowiada 3 z 4 informacji 

plus 1 z wiadomości sportowych) 

i)        Neutralność 

czytającego wiadomości 

(brak emocjonalnego 

stosunku do czytanych 

przekazów, m.in. poprzez 

Brak emocjonalnego stosunku, prezenterzy 

czytają w sposób neutralny 
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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); 

Brak zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Specjalna wysłanniczka Polskiego Radia we 

Francji, wypowiedź Macrona, reportaż z 

maratonu 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

Dobra jakość techniczna 
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nadmiaru głosów z tła) 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

84%, wysoki 

 

 

Godzina emisji 07:00:00 

Czas trwania 00:03:39 

Prowadzący Marcin Kargol, Marta Hernik 

Forszpan 1. Napięta sytuacja wokół Półwyspu 

Koreańskiego 

2. Kampania edukacyjna w Radomiu 

3. Rozpoczął się Światowy Tydzień 

Szczepień 

Tematy newsów 1. USA wzywają Koreę Płn., by 

zaprzestała prowokacyjnych działań 

2. Radom – rajd rowerów zabytkowych 
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rozpoczął akcję edukacyjną „Kręci 

mnie bezpieczeństwo” 

3. Rozpoczął się Światowy Tydzień 

Szczepień 

Region 00:00:53 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

3; zbyt mała liczba informacji 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Na pierwszym miejscu słusznie podano 

informację ze świata, pozostałe dwie 

wiadomości miały znacznie niższą rangę 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Małe zróżnicowanie tematów 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachwiane na rzecz informacji ze 

świata (2 wiadomości, 1 z regionu) 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak informacji dot. polskiej polityki 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

Podział czasu zrównoważony 
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przekazom; 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada wszystkie 3 informacje; 

dodatkowo zapowiedź 2 informacji 

sportowych 

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); 

Prezenterzy czytają neutralnie 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak zwrotów nacechowanych 
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k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje właściwie oddzielane od 

komentarzy, przytaczane źródła 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Korespondent z USA, reportaż z Radomia, 

wypowiedź przedstawiciela ONZ; 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra jakość techniczna audycji 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

82%; wysoki 
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Godzina emisji 08:00:00 

Czas trwania 00:04:22 

Prowadzący Marcin Kargol, Marta Hernik 

Forszpan 1. Bohaterska postawa policjanta z 

Siedlec 

2. Wybory we Francji 

3. Kontrole w Ostrołęce 

Tematy newsów 1. Policjant z Siedlec pomógł uratować 

krztuszącą się dziewczynkę 

2. komentarze amerykańskiej prasy po 

wygranej Trumpa 

3. w Ostrołęce rusza akcja „Posesja” – 

kontrole dot. m.in. mycia samochodów 

w ogródkach 

4. Radom: radni zdecydują o tym, czy do 

porządku obrad wprowadzić punkt dot. 

odwołania prezydenta Radomia 

Region 00:02:44 

 

 

a)      Liczba przekazów w 4; minimalna wystarczająca 
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jednym wydaniu; 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Brak w serwisie ważnych informacji 

krajowych 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Niewystarczająco zróżnicowany dobór 

tematów ze względu na geografię 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachwiane w stronę tematów 

regionalnych 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Tylko jedna wiadomość dot. polskiej polityki 

– zrównoważony udział przedstawicieli partii 

politycznych (wypowiedź radnego PO i PiS) 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Podział czasu zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Informacja dot. kontroli w Ostrołęce 

przekazana w sposób bliższy przedstawianiu 

wiadomości infotainmentowych niż 

poważnych 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości; 

dodatkowo zapowiedź 1 wiadomości 
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przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

sportowej 

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); 

Podczas przedstawiania informacji dot. 

kontroli w Ostrołęce słychać pokpiwanie z 

tego, że można dostać mandat za mycie auta 

na własnej posesji 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Obecność zwrotów nacechowanych 

(komentarz przy użyciu powiedzenia „Wolnoć 

Tomku w swoim domku”) 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone prawidłowo od 

komentarzy, przytoczone źródła informacji 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

Nagranie z dyspozytorni, wypowiedzi 

policjanta; korespondent z USA; wypowiedzi 

2 radnych Radomia 
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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) 

Dobra jakość audycji 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

58%; niski 

 

 

Godzina emisji 09:00:00 

Czas trwania 00:03:46 

Prowadzący Marcin Kargol i Marta Hernik 

Forszpan 1. Jan Śpiewak nie chce kandydować na 

prezydenta Warszawy 
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2. Europejskie komentarze dot. wyborów 

we Francji 

3. Reksio trafi do Libanu za sprawą 

ekologów z Siedlec 

Tematy newsów 1. Jan Śpiewak nie będzie kandydował na 

prezydenta Warszawy, tworzy nowy 

ruch Wolne Miasto Warszawa 

2. komentarze brytyjskiej prasy dot. 

wygranej Macrona we Francji 

3. grupa ekologów z Siedlec poleci do 

Libanu, by przekazać tamtejszym 

szkołom 1000 płyt z odcinkiem bajki 

„Reksio” dot. ochrony przyrody 

Region 00:02:24 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

3; zbyt mała liczba wiadomości 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Brak ważnej informacji krajowej na 

pierwszych miejscach w serwisie  

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Małe zróżnicowanie tematów 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

Proporcje mniej więcej zachowane 
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tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Z polityków wypowiedź jedynie Jana 

Śpiewaka 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Podział czasu zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Informacja dot. Reksia mieszcząca się w 

kategorii infotainment 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan przedstawia wszystkie 3 

wiadomości (plus dodatkowo 1 wiadomość 

ekonomiczną) 

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 

Prezenterzy neutralni 
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przychylności/życzliwości, 

afirmacji lub krytyki); 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy; źródła 

informacji przytoczone 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź Jana Śpiewaka; korespondent z 

Wielkiej Brytanii; wypowiedź ekologów z 

Siedlec 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra jakość techniczna 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

W normie 



44 
 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

77%; niezbyt wysoki 

 

Godzina emisji 10:00:00 

Czas trwania 00:03:36 

Prowadzący Marcin Kargol i Marta Hernik 

Forszpan 1. Utrudnienia na drogach krajowych na 

Mazowszu 

2. Wybory prezydenckie we Francji – co 

dla Polski znaczą wyniki 

3. Gollob walczy o powrót do zdrowia 

Tematy newsów 1. Wypadek na 62 k. Nowego Dworu 

Mazowieckiego i utrudnienia na 50 

2. komentarz dra Andrzeja Szeptyckiego 

dot. znaczenia dla Polski wygranej 

Macrona 

3. Podpalenie prawdopodobną przyczyną 

pożaru z 1 stycznia pod Płockiem 

4. Tomasz Gollob – reportaż dot. 

rokowań lekarskich i wsparcia ze 

strony kibiców 
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Region 00:00:46 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważniejsza wiadomość nie była na 

pierwszym miejscu, jednak można 

zrozumieć, że rozpoczęto od sytuacji na 

drogach po wypadkach 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Dobór zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Przy informacji dot. Macrona wypowiedź 

przedstawiająca jedno stanowisko 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Nadmiernie rozbudowana wiadomość dot. 

Golloba 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

brak 
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„infotainment”;  

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 najważniejsze 

wiadomości 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Pojawił się zwrot „poszły z dymem” 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy; źródła 

przytoczone 
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l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź dra Andrzeja Szeptyckiego, 

reportaż dot. zdrowia Golloba i wsparcia ze 

strony kibiców 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra jakość 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

87%; wysoki 
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Godzina emisji 11:00:00 

Czas trwania 00:04:50 

Prowadzący Marcin Kargol i Marta Hernik 

Forszpan 1. Radomscy radni nie podejmą dziś 

decyzji w sprawie prezydenta Radomia 

2. Targi w Hannowerze 

3. Marsz Żywych w Oświęcimiu 

4. Czy telefony powodują guza mózgu? 

Tematy newsów 1. Nie będzie głosowania w sprawie 

wygaszenia mandatu prezydenta 

Radomia 

2. Polskie stanowisko na Targach w 

Hanowerze 

3. 10 tys. osób weźmie udział w Marszu 

Żywych w Oświęcimiu 

4. Naukowcy nie udowodnili związku 

między używaniem tel. komórkowego i 

guzem mózgu 

5. Serena Williams wróciła na pozycję 

lidera rankingu WTA 

Region 00:00:56 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

5; odpowiednia 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Wiadomość dot. prezydenta Radomia 

przedstawiona na pierwszym miejscu, choć 

ważniejszą informacją wydaje się udział 

Polski w Targach w Hanowerze 
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c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Dobór zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Zachowane proporcje 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

W sprawie prezydenta Radomia wypowiedzi 

radnych zarówno z PO, jak i PiS; przy 

informacji o Targach w Hanowerze 

wypowiedź jedynie p. premier, jednak jest to 

zrozumiałe 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Podział zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak, choć w ramach serwisu pojawiła się 

informacja sportowa 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Obszerny forszpan zapowiadający 4 z 5 

wiadomości 
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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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 

przytaczane 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

Wypowiedzi radnych Radomia, wypowiedź B. 

Szydło, korespondent zagraniczny, reportaż z 

Oświęcimia 
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terenu i z zagranicy) 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra jakość 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

 W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

83%, wysoki 

 

Godzina emisji 12:00:00 

Czas trwania 00:03:43 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 1. kolejny fałszywy policjant zatrzymany  

2. podpalenie prawdopodobną przyczyną 

pożaru pod Płockiem 

3. A w przyszłym roku w Afryce 
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rozpoczną się testy leku na malarię 

Tematy newsów 1. Człowiek podający się za policjanta 

chciał wyłudzić 60 tys. od starszej 

kobiety, został aresztowany 

2. Biegli wydali opinię w sprawie pożaru 

zakładów mięsnych pod Płockiem 

3. Macron i LePen w drugiej turze 

wyborów we Francji, komentarze 

ekspertów 

4. WHO podała, że w przyszłym roku 

odbędą się testy leku na malarię 

Region 00:00:35 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Brak istotnej informacji krajowej, a ważna 

wiadomość z Europy dopiero na 3 miejscu 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brakuje informacji dot. kraju 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

Proporcje zachwiane: dwie wiadomości 

regionalne, dwie światowe, brak krajowych 
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krajowych i regionalnych); 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 informacji, nie do 

końca zręcznie połączona 3 zapowiedź z 2 

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 

Neutralność zachowana 
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przychylności/życzliwości, 

afirmacji lub krytyki); 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Wyraźne oddzielenie informacji od 

komentarza, wyraźnie przytaczane źródła 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź przedstawicielki Komendy 

Stołecznej, wypowiedzi 2 ekspertów, 

reporter,  

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

W normie 
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mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

78%; niezbyt wysoki 

 

 

Godzina emisji 13:00:00 

Czas trwania 00:03:11 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 1. Radomscy radni nie zajmą się dziś 

wnioskiem o wygaszenie mandatu 

prezydenta Radomia 

2. Ruszyła realizacja projektu z budżetu 

obywatelskiego – w Płocku powstaje 

centrum sportów ekstremalnych 

Plus zapowiedź wiadomości 

ekonomicznych: wpływ wyników I tury 

francuskich wyborów na kondycję 

rynków 

Tematy newsów 1. Głosowanie w sprawie wygaszenia 

mandatu prezydenta Radomia nie 

odbędzie się 

2. W Płocku rozpoczęła się budowa 
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centrum sportów ekstremalnych 

3. Kierowcy mogą sprawdzić w Internecie 

punkty karne za wykroczenia drogowe 

 

Region 00:01:40 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

3; zbyt mała 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Na pierwszym i drugim miejscu wiadomości 

lokalne 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak wiadomości ze świata 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachwiane – 2 wiadomości lokalne, 

1 krajowa, 0 – światowych 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

zrównoważony 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

Zrównoważony 
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przekazom; 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 2 z 3 wiadomości, 

dodatkowo pojawia się zapowiedź 

wiadomości z zakresu ekonomii 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 
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k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Komentarze wyraźnie oddzielone od 

informacji, źródła przytaczane 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedzi radnych PO i PiS, wypowiedź 

przedstawiciela płockiego ratusza, 

przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Olsztynie 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

77%; niezbyt wysoki 
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Godzina emisji 14:00:00 

Czas trwania 00:03:07 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 1. Od maja wydłuży się lista darmowych 

leków dla seniorów 

2. Jeszcze kilka dni może zostać na 

OIOM-ie - Tomasz Gollob wciąż 

utrzymywany w stanie śpiączki 

farmakologicznej 

3. XIX-wieczny Browar Saskich w 

Radomiu dostanie drugie życie, może 

zostać sprzedany 

Tematy newsów 1. Dziś ma się ukazać projekt z nową 

listą refundacyjną,  

2. Komentarz R. Czarneckiego po 

wynikach I tury wyborów we Francji 

3. Stan zdrowia Tomasza Golloba 

4. Radomski zabytek prawdopodobnie 

zostanie sprzedany 

Region 00:00:36 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

Odpowiednia kolejność informacji 
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miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Zachwiany – komentarz po wygranej 

Macrona tylko ze strony polityka PiS 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 
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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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarza, 

przytoczone źródła 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

Wypowiedź wiceministra zdrowia; wypowiedź 

R. Czarneckiego; wypowiedź lekarza; 

wypowiedź wiceprezydenta Radomia 
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terenu i z zagranicy) 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

96%; bardzo wysoki 

 

Godzina emisji 15:00:00 

Czas trwania 00:04:06 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 1. Sprawa przyszłości radomskiego 

prezydenta niewyjaśniona – radni nie 

chcieli dziś zająć się wnioskiem o 

wygaszenie mandatu 
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2. polsko-niemieckie porozumienie o 

współpracy podpisane na 

hanowerskich targach 

3. w Ciechanowie będzie można 

poznawać tajniki matematyki i techniki 

– powstanie eksploratorium 

Tematy newsów 1. Radomscy radni nie zajmą się 

wnioskiem o wygaszenie mandatu 

prezydentowi miasta 

2. polskie i niemieckie firmy podpisały w 

Hanowerze porozumienie o współpracy 

3. Rewitalizacja wieży ciśnień w 

Ciechanowie i budowa eksploratorium 

4. Kontrole posesji przez strażników 

miejskich, policjantów, strażaków i 

pracowników Sanepidu w Ostrołęce 

Region 00:03:28 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Brak ważnej informacji krajowej lub 

światowej na pierwszym miejscu 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

Zróżnicowany 
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opcję polityczną; 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje niezachowane  - tylko jedna 

wiadomość dotycząca kraju/świata (targi w 

Hanowerze), reszta - region 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Zachwiany w dwóch wiadomościach: przy 

informacji o prezydencie Radomia 

przedstawione stanowisko tylko jednej 

strony; przy relacji z Hanoweru wypowiedź 

jedyne ministra Morawieckiego (choć w tym 

przypadku jest to zrozumiałe) 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zbyt dużo czasu poświęcono informacji o 

kontrolach w Ostrołęce (minireportaż) 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 

i)        Neutralność 

czytającego wiadomości 

(brak emocjonalnego 

stosunku do czytanych 

przekazów, m.in. poprzez 

Neutralność zachowana 



65 
 

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); 

Pojedyncze zwroty nacechowane: „budowa 

pochłonie”; „domaga się” 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy; w 

przypadku wypowiedzi jednego z radnych nie 

podano informacji, z ramienia której jest 

partii 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Reporterka z Radomia, wypowiedź radnego i 

przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Radomiu; wypowiedź M. Morawieckiego; 

wypowiedź prof. z Centrum Nauki Kopernik; 

reportaż z Ostrołęki 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

Nie do końca dobra słyszalność tekstów 

mówionych przez rozmówców w reportażu z 

Ostrołęki 
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nadmiaru głosów z tła) 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

65%; niski 

 

Godzina emisji 16:00:00 

Czas trwania 00:03:29 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 1. 21% polskich nastolatków twierdzi, 

że w szkole doświadczyło przemocy 

2. powstanie szlak pamięci 

radomskich żydów 

3. wymiana doświadczeń i 

promowanie młodych – Festiwal 

Kultury (o tym w wiadomościach 

Kulturalnych) 

Tematy newsów 1. Co piąty 15-latek twierdzi, że był w 

szkole dręczony 
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2. komentarz po wyborach we Francji 

3. postawionych zostanie 11 tablic w 

ramach szlaku pamięci radomskich 

żydów 

4. informacje dla żeglarzy – zbyt wysoki 

poziom wód w mazurskich jeziorach, 

więc szlak wielkich jezior jest 

zamknięty 

 

Region 00:00:40 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważne informacje na początku serwisu 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Dobór zróżnicowany 

 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Zachowane proporcje 
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e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak informacji dot. polityki krajowej; 

jednostronny komentarz po wyborach we 

Francji 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Podział zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 2 z 4 informacji (plus 

dodatkową z serwisu kulturalnego) 

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); 

Zachowana neutralność czytającego serwis, 

jednak w wypowiedziach korespondenta da 

się wyczuć stosunek emocjonalny 
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j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

W relacji korespondenta komentarze nie 

zostały wyraźnie oddzielone od informacji; 

brak źródła dot. jednego ze stwierdzeń 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź Michała Sitka z Instytutu Badań 

Edukacyjnych; korespondent z Paryża; 

wypowiedź przewodniczącego Francuskiej 

Partii Socjalistycznej; wypowiedź Zbigniewa 

Wieczorka – nauczyciela historii i członka 

Radomskiego Towarzystwa Naukowego; 

Andrzej Żukowski z Zarządu Zlewni w 

Giżycku 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 
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o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

87%; wysoki 

 

Godzina emisji 17:00:00 

Czas trwania 00:04:06 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 1. Radni nie chcieli zająć się 

wnioskiem o odwołanie prezydenta 

Radomia 

2. Napis Mistrz jest jeden pojawi się 

na elewacji PGE Narodowego w 

Warszawie – dla Tomasza Golloba 

3. Bohater, wódz, generał, legenda – 

media o Messim po meczu 

Barcelony z Realem Madryt 

 

Tematy newsów 1. Sytuacja prezydenta Radomia 

2. Napis dla Golloba na Stadionie 

Narodowym 

3. Prace IPN na Powązkach 

4. Hiszpańskie media o Messim 

Region 00:02:36 
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a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4 – zbyt mała liczba 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Brak ważnej informacji krajowej/światowej 

nie tylko na pierwszych miejscach, ale w 

ogóle w serwisie 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Tematy zróżnicowane 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Przy okazji informacji o prezydencie Radomia 

wypowiedź jedynie przewodniczącego Rady 

Miejskiej 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zbyt długi reportaż o Messim, zbyt krótki o 

pracach na Powązkach 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak, ale bardzo rozbudowana część 

poświęcona Messiemu – wiadomość sportowa 

w ramach „zwykłego” serwisu 

informacyjnego 



72 
 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości, brak 

zapowiedzi ważnej wiadomości o pracach na 

Łączce 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Oddzielone informacje od komentarzy, 

podawane źródła 
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l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź przewodniczącego Rady 

Miejskiej; wypowiedź prof. Szwagrzyka; 

korespondentka z Hiszpanii 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

72%; niezbyt wysoki 

 

Godzina emisji 18:00:00 

Czas trwania 00:02:56 
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Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 1. Afera łapówkarska w Ostrołęce, 

przed sądem stanie m.in. prezes 

banku i jej syn 

2. To będzie ciechanowskie centrum 

nauki Kopernik – są pieniądze na 

rewitalizację unikatowej wieży 

ciśnień 

 

Dodatkowo zapowiedź wiadomości 

ekonomicznych: o polskich firmach 

prowadzących biznes w 

odpowiedzialny społecznie sposób 

Tematy newsów 1. Informacje z mazowieckich dróg 

2. zarzuty w sprawie wyłudzenia 

kredytów  

3. rewitalizacja wieży ciśnień w 

Ciechanowie 

4. Marsz Żywych w Oświęcimiu 

Region 00:02:10 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważna informacja krajowa na początku 

serwisu 
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c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak informacji ze świata 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Niezachowane proporcje (brak informacji ze 

świata) 

 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak informacji politycznych 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 2 z 4 informacji plus 

zapowiada wiadomości ekonomiczne  

i)        Neutralność 

czytającego wiadomości 

(brak emocjonalnego 

stosunku do czytanych 

przekazów, m.in. poprzez 

Neutralność zachowana 
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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); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Komentarze oddzielone od informacji; źródła 

przytaczane 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź przedstawicielki sądu 

okręgowego; wypowiedź prof. Magdaleny 

Fikus; zacytowane przemówienie szefowej 

resortu edukacji Austrii 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

Dobra 
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nadmiaru głosów z tła) 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

86%; wysoki 

 

Godzina emisji 19:00:00 

Czas trwania 00:04:33 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 1.  Przyszłość prezydenta Radomia 

nadal niepewna – radni nie chcieli 

zająć się dziś wnioskiem o 

wygaszenie jego mandatu 

2. sprawdzą, czy na podwórkach nie 

zalegają śmieci lub czy są 

ostrzeżenia o groźnym psie – akcja 

„Posesja” w Ostrołęce 

3. Spędziła w kosmosie 535 dni – na 

koniec wiadomości o rekordzie 
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amerykańskiej astronautki 

Tematy newsów 1. Sytuacja prezydenta Radomia 

2. Akcja „Posesja” w Ostrołęce 

3. Andrzej Duda w Meksyku  

4. Gratulacje dla amerykańskiej 

astronautki 

Region 00:02:17 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważna wiadomość krajowa/światowa (wizyta 

prezydenta w Meksyku) dopiero na 3 miejscu 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Dobór zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Przy okazji wiadomości o prezydencie 

Radomia wypowiedź jedynie 

przewodniczącego Rady Miejskiej 
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f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zbyt długie reportaże o Ostrołęce i 

astronautce, zbyt krótka relacja z wizyty 

prezydenta w Meksyku 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości; 

pomija najważniejszą 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 
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nacechowanych); 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Komentarze oddzielone od informacji, 

przytaczane źródła  

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź przewodniczącego Rady 

Miejskiej; reportaż z Ostrołęki; korespondent 

z Meksyku; korespondent z USA; 

przytoczona wypowiedź D. Trumpa 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Niezła, choć nie wszystko z reportażu w 

Ostrołęce dobrze słychać, a wypowiedź 

przewodniczącego Rady Miejskiej – zbyt 

głośna 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

71%; niezbyt wysoki 
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(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

 

Godzina emisji 20:00:00 

Czas trwania 00:03:42 

Prowadzący Natalia Gorzelnik  

Forszpan 1. Wykorzystał znajomości i pomógł w 

wyłudzeniu kredytu – syn prezes 

ostrołęckiego banku stanie przed 

sądem za przyjęcie łapówki 

2. Są oficjalne wyniki I tury 

francuskich wyborów prezydenckich 

 

Plus zapowiedź wiadomości 

sportowych 

(Napis dla Golloba)  

Tematy newsów 1. Afera łapówkarska w Ostrołęce 

2. Francja – oficjalne wyniki wyborów 

prezydenckich 

3. Porozumienia w sprawie Brexitu 

4. Szlak pamięci radomskich żydów 

Region 00:02:17 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 



82 
 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Na pierwszym miejscu brak informacji 

krajowej/światowej 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Dobór zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

Forszpan zapowiada 2 z 4 informacji; brak 

zapowiedzi ważnej wiadomości nt. Brexitu 
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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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy; źródła 

przytaczane 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

Wypowiedź rzecznika sądu okręgowego; 

korespondentka z Brukseli; wypowiedź 

prezydenta Radomia 
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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) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

88%; wysoki 

 

Godzina emisji 21:00:00 

Czas trwania 00:03:34 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 1. To ostateczny koniec sporów o 

władzę na Białołęce – burmistrz 

dzielnicy zrezygnował ze 
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stanowiska;  

2. zakończyły się konsultacje w 

sprawie wielkiej Warszawy – władze 

miasta nie są z nich zadowolone 

 

plus zapowiedź wiadomości 

sportowych (stan zdrowia Golloba) 

Tematy newsów 1. Burmistrz Białołęki zrezygnował ze 

stanowiska 

2. konsultacje dot. ustawy 

metropolitalnej 

3. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy 

w Meksyku  

4. Browar Saskich w Radomiu zostanie 

sprzedany 

Region 00:02:30 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważna informacja krajowo/światowa podana 

dopiero na 3 miejscu 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany 
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d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Nieco za mało wiadomości ogólnokrajowych 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

W sprawie ustawy metropolitalnej 2 

negatywne głosy vs. 1 głos ze strony partii 

rządzącej 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Czas zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 2 z 4 wiadomości; 

pomija ważną wiadomość o wizycie 

prezydenta Polski w Meksyku 

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 

Neutralność zachowana 
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z przekazów poprzez 

okazywanie 

przychylności/życzliwości, 

afirmacji lub krytyki); 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Pojedyncze zwroty nacechowane: „polityczne 

przepychanki”; „pełna pompy” 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Komentarze oddzielone od informacji; 

przytaczane źródła 

 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Reporter; wypowiedź wiceprezydenta 

Warszawy; wypowiedź Burmistrza Podkowy 

Leśnej; wypowiedź Jacka Sasina PiS; 

korespondent z Meksyku; wiceprezydent 

Radomia 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Niezła, choć przy wiadomości o wizycie 

prezydenta pojawia się chaos spowodowany 

tym, że na miesza się muzyka tła z serwisu z 

muzyką z ceremonii powitania i głosem 

korespondenta 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

W normie 
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mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

65%; niski 

 

Godzina emisji 22:00:00 

Czas trwania 00:04:15 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 1. Prezydent Radomia nadal nie wie, 

na czym stoi 

2. Wszyscy myślą, że jest bury, a jego 

oryginalna barwa to śmietanka – 

jest szansa, że PKiN zostanie 

wyczyszczony 

3. Na koniec złe wieści przed majówką 

– szlak wielkich jezior zamknięty 

Tematy newsów 1. radni odrzucili wniosek wojewody w 

sprawie wygaszeniu mandatu 

prezydenta Radomia 

2. Francja – wyniki I tury wyborów 

prezydenckich 

3. Zarząd PKiN szuka firmy, która 

wyczyści budynek 
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4. zbyt wysoki stan wód na Mazurach 

Region 00:02:25 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Na pierwszym miejscu wiadomość obecna w 

serwisie przez cały dzień – z regionu 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Tematy zróżnicowane 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Zbyt mało informacji krajowych 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

W sprawie dot. prezydenta Radomia 

wypowiedź jedynie przewodniczącego Rady 

Miejskiej 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 
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g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 informacji 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Pojedyncze zwroty nacechowane „liderka 

skrajnej prawicy”, „mają za nim stanąć 

murem” 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

Informacje oddzielone od komentarza; 

przytaczane źródła 
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przekazywanych 

informacji;  

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź przewodniczącego Rady 

Miejskiej; korespondent z Francji; wypowiedź 

prezesa Zarządu PKiN; wypowiedź Andrzeja 

Żukowskiego z Zarządu Zlewni w Giżycku 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Niezła, choć wypowiedź przewodniczącego 

Rady Miejskiej wyraźnie za głośna 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

74%; niezbyt wysoki 
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Godzina emisji 23:00:00 

Czas trwania 00:04:00 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 1. Bliższa współpraca Polski z 

Meksykiem – prezydenci obu 

krajów podpisali porozumienie; 

2. To najpewniej było podpalenie – 

biegli wydali opinię w sprawie 

pożaru zakładów mięsnych Olewnik 

3. ułatwienie dla kierowców – można 

sprawdzić przez Internet ile i za co 

ma się punktów karnych i jak się 

ich pozbyć 

Tematy newsów 1. porozumienie o zwiększeniu 

współdziałania strategicznego 

między Polską i Meksykiem 

2. Przyczyna pożaru w Świerczynku 

3. Szlak pamięci radomskich żydów 

4. Nieznani sprawcy uszkodzili drzewa 

na posesji ministra Jana Szyszki 

5. Możliwość sprawdzenia liczby 

punktów karnych 

Region 00:01:20 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

5; optymalna wystarczająca liczba 

wiadomości 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

Ważna wiadomość krajowa/międzynarodowa 

na pierwszym miejscu 
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miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Tematy zróżnicowane 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 5 wiadomości 



94 
 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak zwrotów i słów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacja nieoddzielona od komentarza (nie 

wiadomo, czy wypowiedziane zdanie jest 

cytatem, czy własną opinią/informacją); poza 

opisaną wyżej sytuacją źródła przytaczane 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

Wypowiedź prezydenta Dudy; wypowiedź 

przedstawicielki prokuratury okręgowej; 

wypowiedź dyrektora „Resursy 

Obywatelskiej”; wypowiedź przedstawiciela 

komendy powiatowej Policji w Wałczu; 

wypowiedź przedstawiciela łódzkiej Policji 
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terenu i z zagranicy) 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

95%; bardzo wysoki 

 

Wtorek, 25 kwietnia 2017 

Godzina emisji 6:00:00 

Czas trwania 00:03:28 

Prowadzący Marta Hernik, Marcin Kargol 

Forszpan 1. Wypadek na A2 

2. Senatorzy zaproszeni do Białego Domu 
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+ sportowe: Znicz Pruszków bez 

trenera 

Tematy newsów 1. Poważny wypadek białoruskiego 

autokaru na A2, są ranni, informacja o 

utrudnieniach 

2. Wojewoda zdecyduje o sprawie dot. 

prezydenta Radomia, radni odrzucili 

poprzedniego dnia wniosek o 

wygaszenie mandatu 

3. Francja – wybory prezydenckie, 

komentarz Beaty Szydło 

4. Prezydent USA organizuje spotkanie z 

Senatem w sprawie Korei Płn. 

Region 00:01:40 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważna informacja krajowa na początku, 

jednak istotne informacje światowe znalazły 

się na końcu serwisu 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany dobór tematów  

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

Zachowane proporcje 
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tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Przy wiadomości o prezydencie Radomia 

wypowiedź jedynie Przewodniczącego Rady 

Miejskiej 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Podział czasu zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiadający jedynie 2 z 4 

informacji, jedna z zapowiedzi nieco mglista; 

dodatkowo zapowiedź jednej informacji 

sportowej 

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 

Zachowana neutralność 
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przychylności/życzliwości, 

afirmacji lub krytyki); 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Pojawiło się słowo nacechowane „Donald 

Trump takich POMRUKÓW nie ignoruje” 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje wyraźnie oddzielone od 

komentarzy, przytaczane źródła informacji 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Korespondent z USA, zacytowana wypowiedź 

B. Szydło, wypowiedź Przewodniczącego 

Rady Miejskiej Radomia 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra jakość  

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

W normie 
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mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

86%; wysoki 

 

Godzina emisji 7:00:00 

Czas trwania 00:03:49 

Prowadzący Marta Hernik, Marcin Kargol 

Forszpan 1. Wypadek białoruskiego autokaru 

wycieczkowego na A2 pod Łodzią – 

kilkanaście osób rannych, są 

utrudnienia w stronę Warszawy, 1 pas 

ruchu nadal zablokowany 

2. Rzecz bez precedensu w Brukseli – 

Komisja Europejska zrezygnowała z 

bezstronności i sugeruje Francuzom 

wybór E. Macrona 

3. Do elity brakuje niewiele – dziś 

kolejne mecze w hokejowych 

mistrzostwach świata dywizji 1A 

 

Tematy newsów 1. Wypadek na A2 

2. Afera łapówkarska w Ostrołęce 
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3. Komisja Europejska popiera otwarcie 

E. Macrona 

4. Fryderyki 2017 rozdane 

 

Region 00:01:15 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Najważniejsza wiadomość krajowa na 

początku 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Przy okazji informacji dot. Komisji 

Europejskiej wypowiedź jedynie rzecznika 

Komisji (inne opinie przywołane przez 

korespondenta) 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

Czas zrównoważony 
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poszczególnym 

przekazom; 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 2 z 4 informacje, 

zapowiedzi nieco za długie, pojawia się 

zapowiedź wiadomości sportowej bez 

zaznaczenia, że nie będzie rozwinięta w tych 

wiadomościach, tylko w serwisie sportowym 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 
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k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy; 

przytaczane źródła 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź rzecznika Komendanta 

Wojewódzkiego Policji; wypowiedź 

rzeczniczki sądu okręgowego; 

korespondentka; wypowiedź rzecznika 

Komisji Europejskiej; wypowiedź laureata 

Fryderyków 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

95%; bardzo wysoki 
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Godzina emisji 8:00:00 

Czas trwania 00:03:45 

Prowadzący Marta Hernik, Marcin Kargol 

Forszpan 1. Kierowcy na A2 muszą uzbroić się w 

cierpliwość – po wypadku na A2 ruch 

nadal utrudniony 

2. CBŚP zlikwidowała na Mazowszu 2 

plantacje marihuany 

 

Plus zapowiedź informacji z serwisu 

sportowego: Mistrz jest jeden – akcja 

pomocy dla Golloba 

 

Tematy newsów 1. Wypadek na A2 

2. Policjanci CBŚP zlikwidowali 3 duże 

plantacje marihuany 

3. Sąd w Wiedniu zdecyduje o ekstradycji 

podejrzanego o zabójstwo Iwony 

Cygan 

4. Reksio wyrusza do Libanu – ekolodzy z 

Siedlec wysyłają filmiki z odcinkiem 

bajki 

Region 00:01:09 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 
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b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważna wiadomość na pierwszym miejscu 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany 

 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak wiadomości dot. polskiej polityki 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Wiadomość o Reksiu sprawia wrażenie 

infotainmentowej 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

Forszpan zapowiada 2 z 4 wiadomości, a 

dodatkowo jedną wiadomość z serwisu 

sportowego 
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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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy, 

przytaczane źródła 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

Wypowiedź rzecznika Komendantaa 

Wojewódzkiego Policji; korespondent z 

Wiednia; wypowiedź ekologa 
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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) 

Nagranie korespondenta nieco ciszej niż 

pozostała część audycji 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

83%; wysoki 

 

 

Godzina emisji 9:00:00 

Czas trwania 00:03:50 

Prowadzący Marta Hernik, Marcin Kargol 

Forszpan 1. Gdy nie ma ustawy, konsultacje 

niepotrzebne – gdy jest ustawa, już na 
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nie za późno; gość RDC ma 

wątpliwości w sprawie działań PiS 

2. Płock – muzyczna stolica Mazowsza 

może ucichnąć; Radni rozważą ciszę 

nocną;  

 

Plus zapowiedź wiadomości 

ekonomicznych (przypomnienie o 

rozliczeniu z Fiskusem) 

Tematy newsów 1. Komentarz posła PSL dot. ustawy 

metropolitalnej 

2. Radni w Płocku rozważają 

wprowadzenie ciszy nocnej 

3. Zapowiedź koncertu osób, które 

wygrały z nałogami 

Region 00:01:12 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

3; zbyt mała liczba wiadomości 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Na pierwszym miejscu ważny temat (jednak 

bardziej w postaci komentarza niż newsa); 

pozostałe 2 wiadomości o małym znaczeniu 

krajowym/światowym 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak zróżnicowania geograficznego, w 

serwisie podano wiadomości lokalne; 

zróżnicowanie ze względu na opcję polityczną 
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d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje niezachowane (brak wiadomości ze 

świata) 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Pierwsza wiadomość zdominowana przez 

cytowanego gościa RDS – posła PSL 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Podział czasu zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 2 z 3 wiadomości, a 

dodatkowo zapowiada wiadomość z serwisu 

ekonomicznego 

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 

Neutralność zachowana 
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z przekazów poprzez 

okazywanie 

przychylności/życzliwości, 

afirmacji lub krytyki); 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy, 

przytaczane źródła 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Rozmowa z posłem PSL; dziennikarka 

przeprowadzająca rozmowy z mieszkańcami 

Płocka; wypowiedź R. Porzezińskiego 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

W normie 
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mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

73%; niezbyt wysoki 

 

 

Godzina emisji 10:00:00 

Czas trwania 00:03:50 

Prowadzący Marta Hernik, Marcin Kargol 

Forszpan 1. Autokar, który uległ wypadkowi na A2 

wyciągany z rowu; utrudnienia dla 

kierowców 

2. Na dniach będzie decyzja w sprawie 

metropolii warszawskiej; 

 

(dodatkowo zapowiedź informacji z 

wiadomości kulturalnych: znamy 

laureatów tegorocznych Fryderyków) 

 

Tematy newsów 1. Utrudnienia na A2 

2. Ustawa metropolitalna  

3. Śledztwo dot. pożaru pod Płockiem 

4. Linie Alitalia mogą przestać istnieć 
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5. Światowy Dzień Malarii 

Region 00:01:57 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

5; odpowiednia liczba 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Najważniejsze wiadomości na początku 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Tematy zróżnicowane 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

W materiale o ustawie wypowiedź jedynie 

posła PiS Jacka Sasina 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

Brak 
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się w kategorii 

„infotainment”;  

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 2 z 5 wiadomości 

(dodatkowo zapowiedź wiadomości 

kulturalnej) 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak wyrazów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Komentarze oddzielone od informacji, źródła 

przytaczane 
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l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź J. Sasina; wypowiedź rzeczniczki 

prokuratury okręgowej w Płocku; reportaż 

dot. malarii (w ramach którego wypowiedź 

dziennikarki „The Science”) 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

92%; bardzo wysoki 

 

 

Godzina emisji 11:00:00 
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Czas trwania 00:04:34 

Prowadzący Marta Hernik, Marcin Kargol 

Forszpan 1. Marihuana warta 6,5 mln złotych w 

magazynach na Mazowszu; policjanci 

CBŚ zlikwidowali 3 plantacje i 

zatrzymali 5 osób 

2. Mamy szczegóły dotyczące 

zatrzymania podejrzanego o 

organizację zamachu w Sztokholmie 

3. Dzisiaj książka z niespodzianką – w 

siedleckiej bibliotece każdy czytelnik 

dostanie z książką czekoladę 

Tematy newsów 1. Likwidacja 3 plantacji marihuany 

2. Budowa oczyszczalni i stacji 

oczyszczania wody w Kosowie Lackim 

3. Zatrzymano podejrzanego o zamach w 

Sztokholmie 

4. wielkie manewry wojskowe w Korei 

Płn. 

5. Książki z czekoladą – w ramach 

obchodów Światowego Dnia Książki 

Region 00:01:16 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

5; odpowiednia liczba wiadomości 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

Dwie bardzo ważne wiadomości światowe nie 

znalazły się na początku serwisu 
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czy też inne?); 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak informacji dot. polityki krajowej 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Nieco za długi materiał o Szwecji 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 5 informacji; 

zapowiedzi nieco za długie 
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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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Komentarze oddzielone od informacji; źródła 

przytaczane 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

Wypowiedź przedstawicielki CBŚP; 

wypowiedź burmistrza Kosowa Lackiego, 

korespondent ze Szwecji; dyrektor biblioteki 
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terenu i z zagranicy) 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

85%; wysoki 

Godzina emisji 12:00:00 

Czas trwania 00:03:36 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 1. Co dalej z metropolią warszawską? 

Poseł PiS zapowiada, że decyzje 

zapadną lada dzień  

2. Pikieta i przemarsz w Warszawie – 

protestują hodowcy karpi 

3. Zakasają rękawy i uprzątną swoje 
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miasto – kolejne wielkie sprzątanie w 

Radomiu 

Tematy newsów 1. ustawa metropolitalna 

2. protest hodowców karpi  

3. Meksykańskie media o wizycie 

prezydenta w Meksyku 

4. sprzątanie Radomia – akcja „Czysty 

Radom” 

Region 00:02:05 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważna wiadomość na początku, jednak b. 

istotne przekazy dot. wizyty Głowy Państwa 

w Meksyku zostały poprzedzone mniej ważną 

informacją o proteście hodowców karpi 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

W ramach wiadomości o ustawie 

metropolitalnej wypowiedź jedynie posła PiS 
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partii politycznych; 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości; brak 

zapowiedzi ważnej wiadomości dot. wizyty 

prezydenta w Meksyku 

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); 

Neutralność zachowana (ale pojawiło się 

kilka przejęzyczeń) 
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j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Komentarz oddzielony od informacji, 

przytaczane źródła 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź J. Sasina; wypowiedź 

przewodniczącego rybackiego sztabu 

kryzysowego (nagranie z protestu); 

korespondent z Meksyku; wypowiedź 

rzecznika strażników miejskich w Radomiu 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

81%; wysoki 
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liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

 

Godzina emisji 13:00:00 

Czas trwania 00:03:15 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 1. Domagają się podwyżek, inaczej będą 

protestować – ratownicy medyczni dziś 

będą negocjować w resorcie zdrowia  

2. Po kilkunastu latach doczekali się – w 

Radomiu powstał brakujący 2-

kilometrowy odcinek najdłuższej 

ścieżki rowerowej w mieście 

 

Dodatkowa zapowiedź informacji z 

wiadomości ekonomicznych (wydatki 

młodych Polaków) 

Tematy newsów 1. Negocjacje ratowników medycznych  

2. wyłudzenia kredytów w banku w 

Ostrołęce 

3. ścieżka rowerowa w Radomiu 

 

Region 00:01:52 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

3; zbyt mała liczba 
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b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Najważniejsza wiadomość krajowa na 

początku, pozostałe 2 mniej ważne 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak informacji ze świata 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Zachwiane proporcje (brak tematów 

światowych) 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Przy wiadomości o negocjacjach ratowników 

medycznych wypowiedź jedynie wiceministra 

zdrowia (ale zostało przedstawione również 

stanowisko ratowników – wypowiedział się 

przewodniczący związku zawodowego 

pracowników ratownictwa medycznego) 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 
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h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 2 z 3 wiadomości, a 

dodatkowo zapowiada jedną informację z 

wiadomości ekonomicznych 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy; źródła 

przytaczane 
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l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Reporterka; wypowiedź wiceministra 

zdrowia; wypowiedź rzecznika sądu 

okręgowego; wypowiedź członka Bractwa 

Rowerowego w Radomiu, wypowiedzi 

rowerzystów; 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Wypowiedź przewodniczącego związku 

pracowników ratownictwa medycznego ma 

słabą jakość – za ciche nagranie i niewyraźne 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

72%; niezbyt wysoki 

 

 

Godzina emisji 14:00:00 
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Czas trwania 00:04:07 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 1. Śledczy badają przyczyny wypadku 

autokaru na A2 – w dzisiejszym 

zdarzeniu rannych zostało 18 osób 

2. Rodzice oburzeni siatką szkół w 

Siedlcach – nie chcą, by ich dzieci były 

przenoszone do innych placówek 

3. Plany wycinki drzew w Puszczy 

Białowieskiej pod lupą Komisji 

Europejskiej 

Tematy newsów 1. Prokuratura wyjaśnia okoliczności 

wypadku na A2 

2.  Siedlecka siatka szkół 

3. Wycinka w Puszczy Białowieskiej 

4. Ekstradycja Pawła K. podejrzanego o 

zabójstwo Iwony Cygan 

5. Ostrołęka – zawody wędkarskie 

Region 00:02:07 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

5; wystarczająca liczba 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Na pierwszych miejscach najważniejsze 

wydarzenia 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

Zróżnicowany; choć za mało wiad. ze świata 
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względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Nieco zachwiane (zbyt mało ze świata) 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

W sprawie ekstradycji podejrzanego o 

zabójstwo wypowiedź jedynie wicemin. P. 

Jakiego 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 5 wiadomości 

i)        Neutralność 

czytającego wiadomości 

(brak emocjonalnego 

stosunku do czytanych 

przekazów, m.in. poprzez 

stosowanie jednolitej 

tonacji głosu, a w 

Neutralność zachowana 
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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); 

Pojawiają się pojedyncze słowa nacechowane 

„budzi kontrowersje”, „oburzeni” 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

W przypadku wiadomości o siedleckiej sieci 

szkół nieco nakładają się na siebie 

komentarze i informacje 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź rzecznika łódzkiej prokuratury 

okręgowej; rodzice uczniów siedleckich 

szkół; komentarz wiceministra P. Jakiego; 

wypowiedź członka koła wędkarskiego 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Jedno z nagrań odrobinę za głośno 
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n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

74% niezbyt wysoki 

 

Godzina emisji 15:00:00 

Czas trwania 00:04:27 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 1. Nie będzie ciszy nocnej w Płocku – 

radni odrzucili projekt 

2. Tomasz Gollob jest wybudzony ze 

śpiączki – żużlowiec jest w szpitalu 

po niedzielnym wypadku 

3. Wakacyjne zagraniczne rozmowy 

bez dodatkowych opłat – ważne 

decyzje unijnych ministrów 

Tematy newsów 1. Radni odrzucili projekt w sprawie 

ciszy nocnej w Radomiu 

2. Tomasz Gollob wybudzony ze 

śpiączki 
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3. UE – decyzje w sprawie roamingu 

4. Radomska rzeźba Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem stała się zabytkiem 

5. Eksperci NASA wypuścili w 

powietrze specjalny ciśnieniowy 

superbalon 

Region 00:01:09 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

5; odpowiednia liczba wiadomości 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważna wiadomość z Europy dopiero na 3 

miejscu 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

W sprawie Płocka wypowiedź jedynie 

radnego PiS 
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f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 5 wiadomości 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 
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nacechowanych); 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Komentarze oddzielone od informacji; źródła 

przytaczane 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź radnego PiS; korespondent; 

wypowiedź rzeczniczki Mazowieckiego 

Konserwatora Zabytków; korespondent 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

86%; wysoki 
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(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

 

Godzina emisji 16:00:00 

Czas trwania 00:03:58 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 1. Śledztwo w sprawie zabójstwa 2 

młodych kobiet przedłużone 

2. Jest nowy szef BOR – do tej pory 

kierował Małopolską Policją 

 

Dodatkowo zapowiedź wiadomości 

kulturalnych 

Tematy newsów 1. Metro – zamknięta stacja Imielin 

(pozostawiony bagaż) 

2. Przedłużone śledztwo w sprawie 

zabójstwa 2 młodych kobiet 

3. Gen. Tomasz Miłkowski nowym 

szefem BOR 

4. Policyjny raport dot. 

bezpieczeństwa w Płocku 

5. IPN otwiera przystanek historia 

koło Radomia 

6. Warsztaty z zielarstwa ludowego na 

Kurpiach 

Region 00:02:50 

 

a)      Liczba przekazów w 
6; duża liczba wiadomości 
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jednym wydaniu; 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Wiadomość aktualna (metro) na pierwszym 

miejscu 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak informacji ze świata 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachwiane; brak wiadomości 

światowych, tylko jedna krajowa 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Przy okazji informacji o nowym szefie BOR 

zacytowana jedynie premier B. Szydło  

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

Forszpan zapowiada 2 z 6 wiadomości, 

dodatkowo zapowiedź wiadomości 
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przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

kulturalnych 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielane o komentarzy; źródła 

przytaczane 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

Wypowiedź rzecznika prokuratury okręgowej 

w Radomiu; wypowiedź premier B. Szydło (z 

konf. prasowej); wypowiedź zastępcy 

Komendanta Policji w Płocku; wypowiedź 
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własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

szefowej Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju 

Gminy Kowala; wypowiedź właścicielki 

Muzeum w Wachu 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

86%; wysoki 

 

Godzina emisji 17:00:00 

Czas trwania 00:03:30 

Prowadzący Natalia Rozbicka 

Forszpan 1. Tragiczne doniesienia z 

warszawskiego Ursynowa – 3-latek 

wypadł z okna jednego z bloków; 
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dziecko nie żyje 

2. Komisja weryfikacyjna w sprawie 

reprywatyzacji w stolicy może 

zacząć pracę już w maju 

3. ważne centrum przesiadkowe 

powstaje w Ciechanowie – rusza 

budowa 

Tematy newsów 1. Wypadek na Ursynowie 

2. Komisja weryfikacyjna ds. 

reprywatyzacji 

3. Bieg dla Tomasza Golloba 

4. Centrum przesiadkowe w 

Ciechanowie 

5. Specjalne wyróżnienie dla 

taksówkarza z Płocka 

Region 00:01:35 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

5; odpowiednia liczba wiadomości 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Na pierwszym miejscu aktualność 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak wiadomości ze świata 
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d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachwiane (brak wiadomości ze 

świata) 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

W sprawie komisji ds. reprywatyzacji 

wypowiedź jedynie wicemin. P. Jakiego 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 5 wiadomości 

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 

Neutralność zachowana 
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z przekazów poprzez 

okazywanie 

przychylności/życzliwości, 

afirmacji lub krytyki); 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy, 

przytaczane źródła 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź policjanta z Komendy Stołecznej 

(relacja o wypadku); wypowiedź wicemin. P. 

Jakiego, wypowiedź rzeczniczki Stadionu 

Narodowego; wypowiedź prezydenta 

Ciechanowa; wypowiedź nagrodzonego 

taksówkarza 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra, choć w nagraniu wiceministra są 

nieznaczne wahania poziomu głośności 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

W normie 
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mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

82%; wysoki 

 

Godzina emisji 18:00:00 

Czas trwania 00:03:55 

Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. Płockie festiwale pozostaną na 

miejskiej plaży – radni odrzucili 

projekt wprowadzenia tam ciszy 

nocnej  

2. Resort Sprawiedliwości szykuje 

zmiany w więziennictwie – mamy 

być wzorem dla Europy 

3. Tomasz Gollob wybudzony ze 

śpiączki – operacja zakończyła się 

sukcesem 

 

Tematy newsów 1. Radni Płocka odrzucili projekt 

wprowadzenia ciszy nocnej w 

mieście 

2. plany reformy więziennictwa 
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3. wybudzanie T. Golloba 

4. Ks. Roman Kotlarz bohaterem 

przystanku Historia pod Radomiem 

Region 00:02:00 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna odpowiednia liczba 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważna wiadomość krajowa dopiero na 2 

miejscu 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak informacji ze świata 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachwiane (brak informacji ze 

świata) 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 
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g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Pojedyncze zwroty nacechowane: „nie składa 

broni”, „będzie walczyć” 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

Komentarze oddzielone od informacji (choć 

dopiero na końcu długiego cytatu podana 

informacja, że to cytat); przytaczane źródła 
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przekazywanych 

informacji;  

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedzi radnych PiS i PO; wypowiedź 

lekarza ze szpitala w Bydgoszczy; 

reporterka; wypowiedź szefowej 

Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gminy 

Kowala; wypowiedź dyrektora lubelskiego 

oddziału IPN;  

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

69%; niski 
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Godzina emisji 19:00:00 

Czas trwania 00:04:13 

Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. PiS nie wyklucza rezygnacji z 

planów stworzenia wielkiej 

Warszawy; PO zapowiada 

manifestację antyrządową na 6 

maja 

2. strajk ratowników medycznych – to 

pewne, żądają podwyżek 

3. syreni śpiew w Warszawie został 

zabytkiem 

Tematy newsów 1. ustawa o metropolii  

2. 3-letni chłopiec wypadł z okna na 

Ursynowie 

3. protest ratowników medycznych 

4. pawilon na Powiślu – zabytkiem  

Region 00:01:40 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna odpowiednia liczba 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważne informacje krajowe na początku 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

Brak informacji ze świata 
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względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachwiane, brak informacji ze 

świata 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

W ramach informacji dot. ustawy 

metropolitalnej długa wypowiedź rzecznika 

PO, brak wypowiedzi przedstawiciela partii 

rządzącej (jedynie krótkie zdanie zacytowane 

przez redaktora) 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 informacji 

i)        Neutralność 

czytającego wiadomości 

(brak emocjonalnego 

stosunku do czytanych 

przekazów, m.in. poprzez 

Neutralność zachowana 
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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); 

Pojedyncze zwroty nacechowane: „PO 

wezwała” 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy; źródła 

przytoczone 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź rzecznika PO; wypowiedź 

przedstawiciela Komendy Stołecznej Policji; 

reporterka; wypowiedź wiceministra zdrowia; 

wypowiedź szefa komitetu protestacyjnego; 

rzeczniczka Mazowieckiego Konserwatora 

Zabytków 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

Dobra (choć jedna wypowiedź odrobinę za 

głośno) 
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nadmiaru głosów z tła) 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

73%; niezbyt wysoki 

 

Godzina emisji 20:00:00 

Czas trwania 00:04:31 

Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. Na warszawskim Targówku 

powstaną TBS-y – to jedna z 

pierwszych inwestycji programu 

„Mieszkania 2030”  

2. Wraca sprawa anulowania 

przetargu na Caracale – opozycja 

żąda powołania komisji śledczej 

3. Tomasz Gollob został wybudzony ze 

śpiączki i rozmawiał z lekarzem 

Tematy newsów 1. Program „Mieszkania 2030” 
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2. Przetarg na Caracale 

3. Stan zdrowia T. Golloba 

4. Kontrole w Ostrołece w sprawie 

wyrzucania odpadów 

Region 00:01:31 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca liczba  

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważna informacja krajowa dopiero na 2 

miejscu 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak informacji ze świata; przewaga 

materiałów dot. opozycji 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachwiane (brak wiadomości ze 

świata) 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Przewaga wypowiedzi przedstawicieli 

opozycji 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

Zrównoważony 
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poszczególnym 

przekazom; 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Pojedyczne zwroty nacechowane: „PO 

domaga się” 
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k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy; źródła 

przytaczane 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź prezydent Warszawy, wiceprez. 

Warszawy; reporterka; wypowiedź posła PO, 

wypowiedź premier B. Szydło; wypowiedź 

lekarza ze szpitala w Bydgoszczy; wypowiedź 

rzecznika ostrołęckiego Ratusza 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra (choć jedno z nagrań nieco za głośne 

w porównaniu do pozostałych) 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

67%; niski 
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Godzina emisji 21:00:00 

Czas trwania 00:04:55 

Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. Co dalej z przejazdem w Falenicy? 

Radni chcą szybkiego tunelu; 

mieszkańcy mówią nie 

2. Nad Wisłę mogą wrócić Flisacy – 

trwa eksperymentalny rejs barką z 

Gdańska do Warszawy  

3. Otworzą ulicę Marsa – czyli zmiana 

planów co do ważnej inwestycji 

drogowej  

Tematy newsów 1. Przejazd dla pociągów w Falenicy 

2.  Reforma edukacji 

3. Otwarcie ulicy Marsa 

4. Promocyjno-naukowy rejs barki 

Region 00:01:42 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca liczba 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

Ważna informacja krajowa dopiero na 2 

miejscu 
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czy też inne?); 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak informacji ze świata 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachwiane – brak informacji ze 

świata 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

O ref. edukacji przywołane wypowiedzi 

jedynie premier B. Szydło 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Dwie wiadomości nieco za długie 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 
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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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy, źródła 

przytaczane 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

Wypowiedź przedstawiciela inicjatywy 

Tunelwfalenicy.pl; wypowiedź radnej 

dzielnicy Wawer; reporterka; wypowiedź B. 

Szydło; wypowiedź przedstawiciela Urzędu 

Marszałkowskiego woj. Kuj-Pom.; wypowiedź 

kapitana barki 
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terenu i z zagranicy) 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

68%; niski 

 

 

 

Godzina emisji 22:00:00 

Czas trwania 00:03:50 

Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. Samolot rejsu Warszawa-Bruksela 
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zawrócił z kursu – powodem jest 

prawdopodobne uderzenie pioruna; 

2. rekrutacja do warszawskich szkół i 

przedszkoli – dzieciom nie spieszy 

się do podstawówki 

3. Długo oczekiwane centrum 

przesiadkowe w Ciechanowie coraz 

bliżej 

Tematy newsów 1. Awaryjne lądowanie samolotu na 

Okęciu 

2. Rusza budowa centrum 

przesiadkowego w Ciechanowie 

3. rekrutacja do szkół i przedszkoli 

4. Zgromadzenie Parlamentarne Rady 

Europy wezwało Rosję, Czeczenię, 

Dagestan i Inguszetii do 

przywrócenia na Płn. Kaukazie 

zasad prawa 

Region 00:01:08 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca liczba 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważna wiadomość z ost. chwili na pierwszym 

miejscu 
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c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Zrównoważnony 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości  

i)        Neutralność 

czytającego wiadomości 

(brak emocjonalnego 

stosunku do czytanych 

przekazów, m.in. poprzez 

Neutralność zachowana 
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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); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Komentarze oddzielone od informacji; 

przytaczane źródła 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź rzecznika lotniska Okęcie; 

wypowiedź prezydenta Ciechanowa; 

wypowiedź wicedyr. Biura Edukacji; 

korespondent 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

Dobra 
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nadmiaru głosów z tła) 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

97%; bardzo wysoki 

 

Godzina emisji 23:00:00 

Czas trwania 00:04:03 

Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. Rozliczenie PIT-u tylko do 2 maja – 

w związku z tym coraz dłuższe 

kolejki w UŚ 

2. Aktywiści chcą likwidacji starych 

pieców w Warszawie – apelują o to 

do władz miasta;  

3. Bieg dla Tomasza Golloba – 

Warszawiacy solidaryzują się z 

rannym żużlowcem 

Tematy newsów 1. Rozliczanie PIT 



158 
 

2. Aktywiści z Warszawy Bez Smogu 

3. Bieg dla Tomasza Golloba 

4. przegrana Radwańskiej 

Region 00:02:04 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Najważniejsza wiadomość na początku 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak informacji ze świata 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane – brak informacji ze 

świata 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak informacji dot. polityki krajowej 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

Podział czasu zachwiany – dwie zbyt długie 

wiadomości 
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przekazom; 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 
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k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Komentarze oddzielone od informacji 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź pracownika UŚ Mokotów; 

wypowiedzi 2 aktywistów; wypowiedzi 

uczestników biegu 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Błąd podczas jednego z materiałów – kilka 

sekund ciszy zanim się włączył 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

62%; niski 
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Niedziela, 30 kwietnia 2017 

Godzina emisji 06:00:00 

Czas trwania 00:04:40 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 1. Długi weekend, ale nie dla 

drogowców; w Warszawie liczne prace 

remontowe; w wiadomościach – gdzie 

spodziewać się utrudnień 

2. Weź i czytaj, czyli Narodowy Dzień 

Czytania Pisma Świętego nie tylko w 

kościele;  

3. Przywódcy 27 państw byli jednomyślni 

– podsumowanie wczorajszego szczytu 

w Brukseli 

 

Tematy newsów 1. remonty na warszawskich ulicach 

2. pierwszy Narodowy Dzień Czytania 

Pisma  Świętego 

3. Po szczycie UE w Brukseli 

4. 8. Mistrzostwa Polski dzieci z domów 

dziecka 

 

Region 00:00:44 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 



162 
 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Najważniejsza wiadomość dot. polityki 

międzynarodowej nie znalazła się na 

początku 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

W relacji ze szczytu UE w Brukseli 

wypowiedzi jedynie premier B. Szydło i 

Konrada Szymańskiego 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 
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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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy; źródła 

przytoczone 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

Wypowiedź abpa S. Gądeckiego; 

korespondentka z Brukseli; wypowiedź B. 

Szydło; wypowiedź K. Szymańskiego; 

reporter – rozmowy z uczestnikami turnieju 
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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) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

83%; wysoki 

 

Godzina emisji 07:00:00 

Czas trwania 00:04:20 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 1. Ekstraklasa wkracza w decydującą 

fazę – przy Łazienkowskiej Legia 

Warszawa zmierzy się z Wisłą Kraków  
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2. Prezydent Donald Trump broni swoich 

pierwszych 100 dni i atakuje media za 

nierzetelność – w wiadomościach 

przeniesiemy się do Stanów 

3. Na koniec o czworonogach, bez 

których nie udałaby się żadna akcja 

ratunkowa 

Tematy newsów 1. Mecz Legia-Wisła 

2. Rozpoczęcie sezonu kolejki 

wąskotorowej z Iłży do Marcul 

3. 100 dni prezydentury D. Trumpa 

4. Międzynarodowy Dzień Psa 

Ratowniczego 

Region 00:00:44 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Wiadomości rozpoczyna informacja sportowa 

(niebędąca wiadomością przełomową, nagłą, 

bardzo ważną) 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

Proporcje zachowane 
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tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak informacji dot. polityki krajowej 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Wiadomość o psach ratowniczych ma 

poniekąd charakter wiadomości 

infotainmentowej 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 

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 

W wiadomości o kolejce wąskotorowej 

słychać emocjonalny stosunek w głosie 

dziennikarki 
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przychylności/życzliwości, 

afirmacji lub krytyki); 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Pojawiają się pojedyncze zwroty 

nacechowane: „piękne”, „niesamowite” 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy; źródła 

przytaczane 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź dyrektora sportowego Legii; 

wypowiedź przedstawiciela Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych; 

Korespondent z Waszyngtonu; przywołane 

wypowiedzi D. Trumpa z wiecu; wypowiedź 

prezesa Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów 

Ratowniczych z Psami STORAT 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

W normie 
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mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

79%; niezbyt wysoki 

 

Godzina emisji 08:00:00 

Czas trwania 00:04:42 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 1. Długi weekend także w komunikacji 

miejskiej – powiemy, jak w 

nadchodzących dniach będą kursowały 

warszawskie autobusy i tramwaje 

2. To już ostatni dzwonek na rozliczenie z 

Fiskusem – przypominamy: termin 

złożenia PIT-u mija 2 maja 

3. kacza rodzina potrzebuje naszej 

pomocy – w Warszawie trwa akcja 

pomagania kaczkom przejść przez 

ruchliwą ulicę 

Tematy newsów 1. Komunikacja miejska podczas 

długiego weekendu 

2.  PIT za rok 2016 

3. Pomoc kaczkom 
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4. Pierwszy Narodowy Dzień Czytania 

Pisma Świętego 

Region 00;02:10 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważny komunikat na pierwszym miejscu w 

serwisie 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak informacji ze świata; brak informacji 

dot. polityki 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachwiane (brak informacji 

światowych) 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak przedstawicieli partii 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Podział czasu zachwiany – wiadomość o 

kaczkach zbyt długa 



170 
 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Wiadomość o kaczkach ma charakter 

wiadomości z kategorii infotainment 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości  

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

Komentarze oddzielone od opinii; źródła 

przytaczane, choć wypowiedź Dominiki Gwit 

nie jest odpowiednio zapowiedziana 
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przekazywanych 

informacji;  

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź rzecznika Zarządu Transportu 

Miejskiego; wypowiedź przedstawiciela firmy 

doradczej (w sprawie PIT-ów); wypowiedź 

wolontariuszki pomagającej kaczkom; 

wypowiedź Dominiki Gwit 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

76%; niezbyt wysoki 
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Godzina emisji 09:00:00 

Czas trwania 00:04:10 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 1. Nie warto jechać na podwójnym gazie 

– Policja ostrzega: w czasie majówki 

będzie prowadzić wzmożone kontrole; 

2. Zabijał rannych i więźniów, Austriak 

podejrzany o zbrodnie wojenne 

zatrzymany na naszej granicy 

3. Unia gotowa do negocjacji w sprawie 

Brexitu – w wiadomościach 

podsumowanie wczorajszego szczytu 

Tematy newsów 1. Akcja „Bezpieczna Majówka” 

2. Rejsy wycieczkowe po Wiśle 

3. Straż graniczna zatrzymała Austriaka 

4. Unia gotowa do negocjacji z Wielką 

Brytanią w sprawie Brexitu 

 

Region 00:00:00 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4;  

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważna wiadomość międzynarodowa dopiero 

na samym końcu serwisu; 
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c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 

i)        Neutralność 

czytającego wiadomości 

(brak emocjonalnego 

stosunku do czytanych 

przekazów, m.in. poprzez 

Neutralność zachowana 
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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); 

Pojedyncze zwroty nacechowane: „na 

podwójnym gazie”, „zachęca”, „święto 

jedności” 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

W przypadku jednego z newsów nie do końca 

wiadomo, czy dane określenie jest cytatem 

czy dopowiedzeniem dziennikarza 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź przedstawiciela Komendy 

Głównej Policji; wypowiedź rzecznika 

Zarządu Transportu Miejskiego; wypowiedź 

przedstawiciela Straży Granicznej; 

korespondentka; wypowiedzi B. Szydło i D. 

Tuska 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

Dobra, choć jedna wypowiedź gorzej nagrana 

(ciszej i mniej wyraźnie słychać) 
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nadmiaru głosów z tła) 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

73%; niezbyt wysoki 

 

Godzina emisji 10:00:00 

Czas trwania 00:03:52 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 1. Drogowcy nie mają majówki – liczne 

remonty w Warszawie; w 

wiadomościach powiemy, których 

rejonów unikać; 

2. Wojskowi zmierzają tylko po 

mistrzostwo – na Łazienkowskiej 

spotkanie: Legia Warszawa podejmie 

Wisłę Kraków 

3. Każde dziecko w szkole ma dostać 

ciepły posiłek – czyli nowe plany MEN 
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Tematy newsów 1. remonty w Warszawie 

2. Legia-Wisła 

3. ciepłe posiłki w szkołach 

4. trudne warunki na szlakach 

Region 00:02:48 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważny komunikat rozpoczyna serwis;  

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak informacji ze świata;  

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane (brak informacji ze 

świata) 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Wiadomość o nowym pomyśle MEN 

skomentowana jedynie przez rzeczniczkę 

MEN 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

Zrównoważony 
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poszczególnym 

przekazom; 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 

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); 

Neutralność zachowana; materiał o meczu 

Legii z Wisłą nieco jednostronny, ale 

przygotowany głównie dla Warszawiaków, co 

zrozumiałe 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 
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k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy, źródła 

przytoczone 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź trenera Legii; wypowiedź 

rzecznika MEN; wypowiedź ratownika GOPR 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra, choć wypowiedź ratownika jest gorzej 

nagrana – ciszej i mniej wyraźnie 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

72%; niezbyt wysoki 
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Godzina emisji 11:00:00 

Czas trwania 00:04:04 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 1. Stan wód w rzekach nadal wysoki, ale 

odwołano ostrzeżenia przed silnymi 

opadami deszczu – w wiadomościach 

komunikat rządowego centrum 

bezpieczeństwa; 

2. Kierowco, zwolnij na Czerniakowskiej i 

daj szansę przejść kaczątkom – trwa 

sezon kaczych wędrówek do Wisły 

3. Na koniec smutna wiadomość dla 

świata sportu – na jednej ze ścian 

Everestu zginął Ueli Steck 

Tematy newsów 1. stan wód w rzekach 

2. kaczki dostające się do Wisły 

3. MSZ zawiesza polską konsul 

4. śmierć słynnego himalaisty 

Region 00:01:10 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważna wiadomość rozpoczyna serwis, jednak 

równocześnie ważna informacja została 

przesunięta po mającej nieco 

infotainmentowy charakter wiadomości o 

kaczkach 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

Zróżnicowany 
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względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Przy okazji wiadomości o zawieszeniu 

polskiej konsul wypowiedź jedynie 

przedstawiciela MSZ 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Podział zrównoważony, choć wiadomość o 

kaczkach mogłaby być krótsza 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Wiadomość o kaczkach ma charakter 

infotainmentowy 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 

i)        Neutralność 

czytającego wiadomości 

(brak emocjonalnego 

stosunku do czytanych 

przekazów, m.in. poprzez 

stosowanie jednolitej 

tonacji głosu, a w 

Generalnie zachowana, choć przy informacji 

o kaczkach wyraźnie pokazany stosunek 

emocjonalny 
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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); 

Pojawiają się apele do kierowców 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy; 

przytaczane źródła 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź rzeczniczki RCB; wolontariuszka 

pomagająca kaczkom; przedstawiciel MSZ 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Ogólnie dobra, ale nagranie wypowiedzi 

przedstawiciela MSZ ma słabą jakość – 

momentami jest niezrozumiałe; 
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n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

63%; niski 

 

Godzina emisji 12:00:00 

Czas trwania 00:04:40 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 1. Zaczął się sezon nad Wisłą – a miasto 

uruchomiło nowe połączenie – w 

wiadomościach powiemy, czym 

najłatwiej poruszać się pomiędzy 

atrakcjami 

2. Potem najnowsze prognozy i brak 

dobrych wieści na majówkę – będzie 

zimno, maks. 15 stopni 

3. Na koniec sensacyjne odkrycie 

naukowców – DNA praludzi w 

europejskich jaskiniach 

Tematy newsów 1. zmiany w komunikacji miejskiej w 
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Warszawie 

2. pogoda na najbliższe dni 

3. Korea Płn vs. USA 

4. odkrycie naukowców 

Region 00:01:00 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważna wiadomość ze świata przerzucona na 

3 miejsce 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak informacji dot. polityki krajowej 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

Odrobinę zbyt długi pierwszy news 
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przekazom; 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości, 

pomija jednak ważną wiadomość ze świata 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 
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k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarza; 

przytoczone źródło 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Reporter; przedstawicielka IMiGW; 

korespondent; reporter; współautorka badań 

z Instytutu Maxa Plancka  

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

82%; wysoki 
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Godzina emisji 13:00:00 

Czas trwania 00:04:28 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 1. To ostatnia prosta – w drodze po tytuł 

mistrza. Dziś wieczorem Legia 

Warszawa zmierzy się z Wisłą Kraków;  

2. …ale emocje sportowe na 

Łazienkowskiej już od rana – trwają 

rozgrywki „Z podwórka na stadion” o 

puchar Tymbarku 

3. W Polsce majówka zimna, więc 

przeniesiemy się w cieplejsze rejony – 

rekordy popularności biją wycieczki na 

pustynie. 

 

Tematy newsów 1. Legia-Wisła 

2. turniej „Z podwórka na stadion” 

3. MEN chce wprowadzić ciepłe posiłki dla 

wszystkich uczniów 

4. wyprawy na pustynię w Emiratach 

Arabskich 

Region 00:01:00 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 
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b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Serwis zdominowany przez dwie wiadomości 

sportowe na początku serwisu 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowanie geograficzne, małe 

zróżnicowanie polityczne 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Nieco zachwiany – przy informacji dot. MEN 

wypowiedź jedynie rzecznik MEN 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zbyt dużo czasu poświęcono wiadomościom 

sportowym 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Wiadomość dot. wycieczek na pustynie ma 

charakter infotainmentowy 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości; 

skupia się na wiadomościach „lekkich” 
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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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Komentarze oddzielone od informacji, 

przytaczane źródła 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

Wypowiedź trenera Legii; reporter – 

rozmowa z dziećmi biorącymi udział w 

turnieju; wypowiedź rzecznika MEN; 

korespondent z Dubaju; przedstawiciel biura 
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własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

podróży 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Ogólnie dobra; choć reportaż z turnieju nie 

najlepszy pod względem jakości (dzieci 

nagrane cicho i niewyraźnie, pytania 

reportera bardzo głośne)  

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

64%; niski 

 

Godzina emisji 14:00:00 

Czas trwania 00:04:26 

Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Forszpan 1. Piłeś – nie jedź, także następnego dnia 

z rana; trwa policyjna akcja 

„Bezpieczna majówka” – mundurowi 
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karają(!) bez litości 

2. W polskim Kościele trwa akcja „Weź i 

czytaj”, a w Watykanie pomysł chwalił 

papież Franciszek 

3. Larwa mącznika, świerszcz i szarańcza 

wędrowna – takie pyszności od jutra w 

szwajcarskich sklepach 

Tematy newsów 1. akcja „Bezpieczna Majówka” 

2. apel do kierowców w sprawie kaczek 

docierających do Wisły 

3. akcja „Weź i czytaj” – Narodowy Dzień 

Czytania Pisma Świętego 

4. Szwajcaria dopuściła sprzedaż 

robaków do jedzenia 

Region 00:01:28 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważna informacja na początku, kolejne z 

pogranicza infotainment 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

Zróżnicowany; brak informacji dot. polityki 
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opcję polityczną; 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak informacji dot. polityki 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zbyt długa wiadomość o kaczkach 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Wiadomość o kaczkach i o sprzedaży 

jadalnych robaków 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości; w 

forszpanie błąd językowy „karają” i sarkazm 

„pyszności” w kontekście jadalnych robaków 

i)        Neutralność 

czytającego wiadomości 

(brak emocjonalnego 

stosunku do czytanych 

przekazów, m.in. poprzez 

stosowanie jednolitej 

tonacji głosu, a w 

przypadku telewizji 

Sarkazm w wiadomości dot. jadalnych 

robaków – komentarz „życzymy smacznego”; 

„pyszności” 
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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); 

j.w. 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Komentarze oddzielone od informacji; 

przytaczane źródła 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź rzecznika Komendanta Głównego 

Policji; wypowiedź wolontariuszki 

pomagającej kaczkom; fragment wystąpienia 

papieża; korespondentka ze Szwajcarii; 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 
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n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

67%; niski 

 

Godzina emisji 15:00:00 

Czas trwania 00:03:56 

Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. Przed Legią Warszawa pierwsze 

spotkanie grupy mistrzowskiej 

Ekstraklasy – na Łazienkowskiej dziś 

„Wojskowi” podejmą Wisłę Kraków 

2. Długi weekend nie oznacza, że 

drogowcy mają wolne – trwają 

remonty w Warszawie 

3. Sport z historią w tle – ruszył karpacki 

wyścig kurierów 

 

Tematy newsów 1. Legia-Wisła 

2. remonty w Warszawie 
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3. zabytkowy wagon do zwiedzania w 

Stacji Muzeum 

4. Karpacki wyścig kurierów 

Region 00:01:38 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Na pierwszym miejscu wiadomość sportowa, 

pozostałe wiadomości o dość niskiej randze 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak informacji ze świata, brak informacji 

dot. polityki 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachwiane – brak wiadomości ze 

świata 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak wiadomości dot. polityki 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Dwie wiadomości nieco za długie 
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g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

Informacje oddzielone od komentarzy 
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przekazywanych 

informacji;  

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź trenera Legii; wypowiedzi 

zwiedzających muzeum 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

65%; niski 
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Godzina emisji 16:00:00 

Czas trwania 00:04:08 

Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. Długi weekend w tym roku nie 

rozpieszcza temperaturą – ta na 

Mazowszu nie przekroczy nawet 15 

stopni 

2. Polacy w podróży, a wraz z nimi 

Policja – pierwsze dni majówki na 

drogach upłynęły spokojnie 

3. Grecka policja rozbiła gang handlujący 

w sieci elektroniką – przestępcy 

oszukali państwo na miliony euro  

Tematy newsów 1. pogoda podczas majówki 

2. majówka na drogach 

3. kolejka wąskotorowa, arboretum 

4. grecka policja rozbiła gang handlarzy 

Region 00:01:26 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Na pierwszych dwóch miejscach ważne, 

aktualne komunikaty 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

Zróżnicowany 
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(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak informacji dot. polityki 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Jedna z wiadomości z nieco za długą relacją 

korespondenta 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości  

i)        Neutralność 

czytającego wiadomości 

(brak emocjonalnego 

stosunku do czytanych 

przekazów, m.in. poprzez 

stosowanie jednolitej 

tonacji głosu, a w 

przypadku telewizji 

Neutralność zachowana 
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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); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy; źródła 

przytaczane 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź przedstawiciela IMiGW; 

wypowiedź przedstawiciela Komendy Stoł. 

Policji; wypowiedź przedstawiciela 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych; 

korespondent z Grecji 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 
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n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

86%; wysoki 

 

Godzina emisji 17:00:00 

Czas trwania 00:04:50 

Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. W całym kraju – również na Mazowszu 

– mija zagrożenie powodziowe; służby 

pozostaną jednak w pogotowiu; 

2. Za godzinę pierwszy mecz fazy 

mistrzowskiej Ekstraklasy – Legia 

podejmie Wisłę Kraków  

3. W Himalajach zginął jeden z 

najlepszych światowych alpinistów  

Tematy newsów 1. Sytuacja na rzekach 

2. Mecz Legia-Wisła 

3. Śmierć słynnego alpinisty 

4. Sezon wędkarski 
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Region 00:02:13 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Pierwsza wiadomość dot. istotnej kwestii, 

kolejne mniej 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak informacji dot. polityki krajowej 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Jedna z wiadomości b. długa 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

Brak 
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„infotainment”;  

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 najważniejsze z 4 

wiadomości 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 

przytoczone 
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l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź przedstawiciela IMiGW; 

wypowiedź trenera Legii; wspomnienie 

Krzysztofa Wielickiego; reporter; wypowiedź 

przedstawiciela Polskiego Związku 

Wędkarskiego; wypowiedź spinningowego 

mistrza Polski  

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

79%; niezbyt wysoki 
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Godzina emisji 18:00:00 

Czas trwania 00:04:32 

Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. Rozpoczyna się spotkanie fazy 

mistrzowskiej piłkarskiej Ekstraklasy – 

przy Łazienkowskiej Legia podejmuje 

Wisłę Kraków 

2. Łatwiej dotrzemy nad Wisłę w 

Warszawie – ZTM otworzył nowe 

połączenie autobusowe, kompatybilne 

z kursami metra 

3. Rosja – opozycjoniści boją się o swoje 

życie 

 

Tematy newsów 1. Legia-Wisła 

2. nowa linia autobusowa w Warszawie 

3. Sytuacja polityczna w Rosji 

Region 00:03:33 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

3; zbyt mała liczba wiadomości 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Na pierwszym miejscu wiadomość sportowa 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

Zróżnicowany 
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(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

W relacji z Rosji zacytowani sami 

opozycjoniści 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Jedna z wiadomości nieco za długa 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada wszystkie 3 wiadomości 

i)        Neutralność 

czytającego wiadomości 

(brak emocjonalnego 

stosunku do czytanych 

przekazów, m.in. poprzez 

stosowanie jednolitej 

tonacji głosu, a w 

przypadku telewizji 

Neutralność zachowana (w relacji ze stadionu 

słychać emocjonalny stosunek do Legii, 

jednak przekaz jest kierowany do 

Warszawiaków, więc jest to zrozumiałe) 
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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); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy; 

przytaczane źródła 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Reporter ze stadionu; reporter informujący o 

zmianach w komunikacji miejskiej; 

korespondent z Rosji 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra (choć korespondent nieco cicho, ale 

zrozumiale) 
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n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

77%; niezbyt wysoki 

 

Godzina emisji 19:00:00 

Czas trwania 00:04:46 

Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. W Warszawie trwa spotkanie na 

szczycie polskiej Ekstraklasy – Legia u 

siebie zmaga się z Wisłą Kraków 

2. Uwaga pasażerowie w stolicy – długi 

weekend oznacza rewolucję w 

komunikacji miejskiej 

3. USA – burze i tornada zbierają 

śmiertelne żniwo 

Tematy newsów 1. Legia-Wisła 

2. zmienione rozkłady jazdy w Warszawie 

3. apel do kierowców w sprawie 

wędrówki kaczek nad Wisłę 
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4. tornada w USA 

Region 00:02:23 

 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Wiadomości otwiera informacja sportowa 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak informacji dot. polityki 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Nieco długa relacja ze stadionu 
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g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak, choć informacja dot. kaczek ma elem. 

char. dla wiad. infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

Informacje oddzielone od komentarzy; źródła 

podawane 
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przekazywanych 

informacji;  

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Reporter ze stadionu; wypowiedź rzecznika 

ZTM; wypowiedź wolontariuszki; 

korespondent z USA 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

81%; wysoki 

Godzina emisji 20:00:00 

Czas trwania 00:04:59 
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Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. Zakończyło się spotkanie na szczycie 

Ekstraklasy – Legia zremisowała z 

Wisłą Kraków 1:1 

2. Mija zagrożenie powodziowe w kraju – 

służby pozostają jednak w pełnej 

gotowości 

3. W Anielinie upamiętniono postać mjra 

Hubala – legendy polskiej partyzantki 

Tematy newsów 1. Legia-Wisła 

2. W Ostrołęce dziecko wypadło z okna 

3. sytuacja na rzekach 

4. Uroczystości ku czci mjra Hubala 

Region 00:01:15 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Wiadomości rozpoczyna relacja sportowa 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak informacji ze świata; brak informacji 

dot. polityki 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

Proporcje zachwiane, brak informacji ze 
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tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

świata 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak informacji dot. polityki 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 

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 

Neutralność zachowana 
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przychylności/życzliwości, 

afirmacji lub krytyki); 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy, 

przytaczane źródła 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Reporter ze stadionu; wypowiedź rzecznika 

Policji w Ostrołęce; wypowiedź 

przedstawiciela IMiGW; reporterka; materiały 

z uroczystości; wypowiedzi uczestników 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra, choć nagrania z zewnątrz o 

odmiennej głośności niż głośność ze studia 

(jeden nieco ciszej, drugi głośniej) 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

W normie 
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mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

73%; niezbyt wysoki 

 

Godzina emisji 21:00:00 

Czas trwania 00:04:52 

Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. Mija zagrożenie powodzią w kraju; 

pogoda jednak pozostaje niepewna – 

stan wód nadal jest wysoki 

2. Długi weekend to nie czas odpoczynku 

dla drogowców – w stolicy trwają 

remonty w strategicznych punktach 

3. Sochaczewski pociąg retro znów 

kursuje, czyli gratka dla miłośników 

kolei i historii 

Tematy newsów 1. sytuacja pogodowa 

2. prace drogowe w Warszawie 

3. Turniej „Z podwórka na stadion” 

4. Stacja Muzeum – pociąg retro 

Region 00:01:58 
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a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważne informacje na początku serwisu 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Brak informacji ze świata; brak informacji 

dot. polityki 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachwiane – brak wiadomości ze 

świata 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak informacji dot. polityki 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 
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h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

nacechowanych); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy 
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l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Reporter; wypowiedź przedstawiciela 

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; 

reporter na turnieju – reportaż, rozmowy z 

zawodnikami; reporterka – reportaż z 

muzeum, rozmowy z odwiedzającymi; 

wypowiedź pracownika muzeum 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra (choć w reportażu z turnieju są błędy 

zw. z głośnością) 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

79%; niezbyt wysoki 
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Godzina emisji 22:00:00 

Czas trwania 00:04:15 

Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. Nowe stanowisko w rządzie – 

pełnomocnik będzie koordynował 

budowę Centralnego Portu Lotniczego 

pod Warszawą  

2. Weekend majowy upłynie w stolicy 

pod znakiem manifestacji – nie będzie 

jednak dużych utrudnień w ruchu 

3. Uwaga spóźnialscy – na rozliczenie się 

ze Skarbówką mamy czas jedynie do 2 

maja 

  

Tematy newsów 1. Rozliczanie PIT 

2. Nowe stanowisko w rządzie 

3. zapowiedź manifestacji w Warszawie 

4. Turniej rycerski w Iłży 

Region 00:01:55 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Ważne wiadomości na początku 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

Brak wiadomości ze świata; informacja 

polityczna zw. z 1 opcją 
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względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachwiane – brak wiadomości ze 

świata 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak udziału 

f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Brak 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości; 

zazwyczaj wiadomości podawane są w tej 

samej kolejności, w jakiej pojawiają się w 

forszpanie – tu natomiast wiadomości 

otwiera wiadomość, która w forszpanie 

podana została na końcu 

i)        Neutralność 

czytającego wiadomości 

(brak emocjonalnego 

stosunku do czytanych 

przekazów, m.in. poprzez 

Neutralność zachowana 
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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); 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Komentarze oddzielone od informacji 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź przedstawiciela firmy doradczej 

(w sprawie PIT-ów); reportaż z Iłży – 

rozmowa z widzami i rekonstruktorami 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

Dobra 
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nadmiaru głosów z tła) 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

83%; wysoki 

 

Godzina emisji 23:00:00 

Czas trwania 00:03:54 

Prowadzący Przemysław Lis 

Forszpan 1. Legia Warszawa zremisowała u siebie 

z Wisłą Kraków – Wojskowym niewiele 

zabrakło do zwycięstwa 

2. Pogoda na majówkę – w tym roku nie 

będzie nas rozpieszczać, ale nie 

powinno padać 

3. Rewolucja kulinarna w sercu Europy – 

od jutra w Szwajcarii kupimy produkty 

z owadów 
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Tematy newsów 1. Legia-Wisła 

2. pogoda na majówkę 

3. zmiany w komunikacji miejskiej w 

Warszawie 

4. Szwajcaria dopuściła do sprzedaży 

potrawy z robaków 

Region 00:01:50 

 

a)      Liczba przekazów w 

jednym wydaniu; 

4; minimalna wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 

przekazom w serwisie (np. 

czy na pierwszych 

miejscach umieszczono 

ważne informacje krajowe, 

czy też inne?); 

Wiadomości otwiera informacja sportowa 

c)      Zróżnicowany dobór 

tematów przekazów ze 

względu na: geografię 

(świat-kraj-region) oraz 

opcję polityczną; 

Zróżnicowany 

d)      Zachowanie 

proporcji w zakresie: 

tematów (światowych, 

krajowych i regionalnych); 

Proporcje zachowane 

e)      Zrównoważony 

udział przedstawicieli 

partii politycznych; 

Brak udziału 
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f)       Zrównoważony 

podział czasu poświęcony 

poszczególnym 

przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 

przekazów mieszczących 

się w kategorii 

„infotainment”;  

Materiał o jedzeniu owadów 

h)      Obecność lub brak 

forszpanu (zapowiedzi) 

przed rozpoczęciem 

serwisu/dziennika; 

Forszpan zapowiada 3 z 4 wiadomości 

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); 

Neutralność zachowana 

j)        Brak neutralności 

czytającego (m.in. 

obecność słów i zwrotów 

Brak słów/zwrotów nacechowanych 

emocjonalnie 
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nacechowanych); 

k)      Wyraźne oddzielenie 

informacji od komentarza 

oraz przytaczanie źródeł 

przekazywanych 

informacji;  

Informacje oddzielone od komentarzy; źródła 

przytaczane 

l)        Zawartość 

informacji własnych 

(własne wywiady lub 

uzyskane wypowiedzi, 

własne źródła informacji, 

relacje korespondentów z 

terenu i z zagranicy) 

Wypowiedź trenera Legii; wypowiedź 

przedstawiciela IMiGW; reporter; 

korespondentka ze Szwajcarii 

m)      Jakość techniczna 

audycji (słyszalność 

nagrań, równy poziom 

dźwięku, brak hałasu lub 

nadmiaru głosów z tła) 

Dobra 

n)      Współczynnik 

przystępności językowej, 

liczony według polskiego 

odpowiednika indeksu 

mglistości Roberta 

Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 

współczynnik procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

87%; wysoki 
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(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

 

Środa , 26 kwietnia 2017 roku 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Premier Beata Szydło powiedziała, że za późno 
już jest na robienie referendum, na którego 
przeprowadzenie Związek Nauczycielstwa 
Polskiego złożył wniosek, sprawie reformy 
oświaty, gdyż prace są już zbyt zaawansowane 
(wypowiedz Premier B. Szydło); cztery osoby 
staną przed sądem w sprawie wyłudzenia 
kredytów w bankach w Ostrołęce (wypowiedź z 
Sądu); Generał Tomasz Miłkowski od dziś nowym 
szefem BOR; USA zaniepokojone tureckimi 
nalotami w Syrii i Iraku, które z nikim nie zostały 
uzgodnione; w szkole numer 221 na 
warszawskiej Woli uczniowie będą mogli uczyć 
się matematyki według autorskiego programu 
przygotowanego przez jednego z profesorów 
Uniwersytetu warszawskiego (wypowiedź 
Wojciecha Strzałkowskiego Burmistrza Dzielnicy) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
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% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 07:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Komisja Weryfikacyjna w sprawie warszawskiej 
reprywatyzacji zacznie pracę od 5 maja 
(wypowiedź Patryka Jaki); nie znikną festiwale z 
płockiej plaży (wypowiedź pomysłodawcy 
wprowadzenia ciszy nocnej z PIS);  w tym roku 
gospodarka polska wzrośnie o 3,5 %-tak zakłada 
przyjęty przez Rząd plan na najbliższe lata); w 
Ostrołęce licealistki mają ambitny plan 
„Rewolucyjni Krytycy Reklamy” zmienić oblicze 
reklam, by przestały straszyć i manipulować 
informacją (wypowiedzi autorek pomysłu); 
ogłoszono skład Jury tegorocznego Festiwalu 
Filmowego w Cannes 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
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, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 100% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Na lotnisku im. Chopina lądowała awaryjnie 
samolot lecący do Brukseli, w który uderzył 
piorun (wypowiedź pasażera); IPN objął opieką 
Izbę Pamięci poświęconą Ks. Romanowi 
Kotlarzowi -kapelanowi Sierpnia’76; specjalna 
komisja zbada, czy w Zgromadzeniu 
Parlamentarnym Rady Europy doszło do korupcji 
(relacja Andrzeja Gebera); szkoły brały udział w 
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zbieraniu elektrośmieci pod akcją „Zbieraj z 
klasą”, a finał akcji odbył się na Stadionie Legii 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
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, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 100% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 09:01:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Na mazowieckich odcinkach krajowych dróg 
numer 7 i 76dwa poważne wypadki- są 
utrudnienia; do końca maja ma się zakończyć 
przeglądanie w IPN tajnych archiwów PRL a pełne 
ujawnienie tych zasobów nastąpi w połowie 
czerwca (wypowiedź z IPN); w Radomiu 
psychologowie zachęcają rodziców dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie od zapisywania 
ich do Szkół Specjalnych (wypowiedź Dyrektorki 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Prezes 
Stowarzyszenia „Razem”); jest w planach 
wybudowanie elektrowni słonecznej w miejsce  
elektrowni atomowej w Czarnobylu-dziś obchody 
rocznicy katastrofy (relacja Rafał Motriuk)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
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e) Zrównoważenie Poprawne  
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, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 100% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Ratownicy medyczni chcą podwyżek i 
zapowiadają protesty w całym kraju (wypowiedź 
z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników 
Polskiego Ratownictwa Medycznego); 
Ministerstwo Pracy chce pomóc osobom 
niepełnosprawnym (wypowiedź z Ministerstwa); 
zaostrza się sytuacja w Donbasie na wschodzie 
Ukrainy, są ranni; trwa eksperymentalny rejs 
specjalnej barki po Wiśle -celem było promocja 
transportu rzecznego i badanie rzeki (wypowiedź 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i kapitana barki);  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
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% 
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  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

W okolicach mińska Mazowieckiego zablokowana 
droga krajowa numer 50 (wypowiedź z Policji); 
politycy domagają się Komisji Śledczej w sprawie 
zakupu Caracali (wypowiedź z Kukiz’15); w 
szkole w spadł uczniom na głowy sufit w jednej z 
klas poznańskiego gimnazjum, kilkoro uczniów 
jest rannych; w ciechanowskiej wieży ciśnień ma 
powstać Świątynia Nauki (wypowiedź z Centrum 
Nauki Kopernik); w USA odbędzie się pierwsza 
transmisja ze stacji kosmicznej w formacie 
UltraHD (relacja Rafała Motriuka) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
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, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 100% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Spadło w Polsce bezrobocie do rekordowo 
niskiego- najniższe po 1989 roku (wypowiedź 
Premier Beaty Szydło); trwa eksperymentalny 
rejs specjalnej barki po Wiśle -celem było 
promocja transportu rzecznego i badanie rzeki 
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(wypowiedź z Resortu Gospodarki Wodnej i 
kapitana barki); przedstawiciele europejskich 
rządów zatwierdzili zgodę na zniesienie wiz dla 
Ukraińców; kradzież stulecia w Paragwaju, gdzie 
50 uzbrojonych mężczyzn zaatakowali firmę 
zajmująca się konwojowaniem z pieniędzmi i 
ukradli co najmniej 40 mln dolarów (wypowiedź 
pracownika firmy); coraz bardziej możliwa 
aktywizacja seniorów poprzez uniwersytety 
trzeciego wieku dzięki finansowaniu z 
Ministerstwa Nauki a jedna z fundacji na 
Mazowszu zorganizuje projekt skierowany do 
słuchaczy takich uniwersytetów (wypowiedź Ewy 
Jarockiej z fundacji) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Niezachowana (jeden news bardzo krótki)  
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 13:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Wojewoda Mazowiecki wydała powtórne 
zezwolenie na budowę metra w Warszawie 
wstrzymane przez Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (wypowiedź Wojewody); już jutro 
otwarcie fragmentu drogi szybkiego ruchu S7 na 
wysokości Szydłowca (relacja Barbar Bednarz); 
zmarł Zdzisław Pietrasik-krytyk filmowy i 
teatralny, dziennikarz, publicysta; zamieszanie 
wokół Cezarego Morawskiego - zarząd 
województwa zadecydował o odebraniu mu 
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funkcji Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu 
(wypowiedź jednego z aktorów teatru) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  
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 14:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Wojewoda Mazowiecki wydała powtórne 
zezwolenie na budowę metra w Warszawie 
wstrzymane przez Inspektora Nadzoru 
Budowlanego; pogrzeb aktora Witolda Pyrkosza 
odbędzie się w piątek w podwarszawskiej Górze 
Kalwarii; w jednej z największych na świecie 
drukarek 3D w Radomiu wydrukowano 
pełnowymiarowy samochód dostawczy który 
pojawił się na targach w Hannoverze (wypowiedź 
Prezesa); podczas majówki wyjedzie 56 
dodatkowych pociągów kolejarze zachęcają do 
wcześniejszego zakupu biletów (wypowiedź z PKP 
InterCity); dla szkół rusza program „Rowerowy 
maj” zachęcający dzieci do przyjeżdżania do 
szkoły wszystkim, co jest napędzane siłą mięśni  
(wypowiedź Dyrektora jednej ze szkół w Płocku i 
uczniów) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
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% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Płock dostanie dofinansowanie na różne 
inwestycje 7,5 mln złotych, w większości na 
instytucje kultury (wypowiedź Marszałka 
Województwa); Tomasz Gollob dochodzi do 
siebie po wybudzeniu ze śpiączki (wypowiedź 
lekarza i przyjaciela sportowca C. Rybackiego); 
coraz więcej osób przekazuje 1% na OPP 
(wypowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej); zostanie odnowiona figura Matki 
Boskiej z dzieciątkiem z Kurii Radomskiej i 
wpisana do rejestru zabytków (wypowiedź 
Księdza Kanclerza E. Poniewierskiego);  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  
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 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Premier dyscyplinuje Ministrów po wypowiedzi 
Anny Strażyńskiej Minister Cyfryzacji (wypowiedź 
Rzecznika Rządu); szczecińska barka śródlądowa 
zatonęła w Hamburgu-podczas załadunku 
przełamała się; odbył się eksperymentalny rejs 
specjalnej barki po Wiśle -celem było promocja 
transportu rzecznego (wypowiedź z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego); od 1 lipca zacznie obowiązywać 
rozszerzona lista refundacyjna na dwa 
nowoczesne terapie dla chorych na stwardnienie 
rozsiane; ćwiczenia przeciwpożarowe w lasach w 
Gdynie (wypowiedzi ze Straży Pożarnej)  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Niezachowana (jeden news bardzo krótki) 
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 17:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 
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Tematy newsów 

Wojewoda Mazowiecki wydała powtórne 
zezwolenie na budowę metra w Warszawie 
wstrzymane przez Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (relacja Martyny Szymczakowskiej, 
wypowiedź Wojewody); MEN i IPN zapowiada, że 
w zreformowanej szkole będzie więcej godzin 
historii (wypowiedź autora nowej podstawy 
programowej z historii); Katarzyna Lubnauer 
została szefową klubu Nowoczesna, w związku z 
podjęciem decyzji w partii o oddzieleniu 
stanowiska szefa partii od stanowiska szefa klubu 
parlamentarnego; płocki projekt onkologiczny „W 
grupie siła” wychodzi poza obszar miasta, chcą 
dołączyć do niego inne gminy i powiaty 
(wypowiedź Prezesa Izby Lekarskiej w Płock i ze 
Starostwa w Sierpcu); polska firma kosmiczna z 
Piaseczna stworzy modułową platformę 
satelitarną HyperSat  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak wiadomości ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak wiadomości ze 
świata) 

e) Zrównoważenie Poprawne  
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 18:00:00 
Prowadzący Przemysła Lis 

Tematy newsów 

W związku z planowaną Metropolią Warszawską o 
referendum u siebie w gminie zadecydował 
Grodzisk Mazowiecki, a Lesznowola obraduje nad 
przyjęciem takiej decyzji (wypowiedź Burmistrza 
Grodziska); już jutro otwarcie fragmentu drogi 
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szybkiego ruchu S7 na wysokości Szydłowca 
(relacja Barbar Bednarz); Sąd Rejonowy w 
Oświęcimiu orzekł, że zatrzymanie Sebastiana K., 
który przyczynił się do wypadku rządowej 
limuzyny było bezzasadne; w Stacja Muzeum 
została otwarta wystawa „Ciuchcie warszawskie” 
(wypowiedź z Muzeum) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak wiadomości ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak wiadomości ze 
świata) 

e) Zrównoważenie Poprawne  
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 19:00:00 
Prowadzący Przemysła Lis 

Tematy newsów 

W związku z planowaną Metropolią Warszawską o 
referendum u siebie w gminie zadecydował 
Grodzisk Mazowiecki; azjatycki Bank AIB jest 
zainteresowany wsparciem finansowym budowy 
Centralnego Portu Lotniczego w Polsce 
(wypowiedź z AIB); Premier B. Szydło uważa, że 
dzięki dobrze rozwijającej się polskiej gospodarce 
rodzime firmy są coraz lepsze i bardziej 
konkurencyjne (wypowiedź Prezesa Radmotu z 
Radomia); coraz bardziej możliwa aktywizacja 
seniorów poprzez uniwersytety trzeciego wieku 
dzięki finansowaniu z Ministerstwa Nauki a jedna 
z fundacji na Mazowszu zorganizuje projekt 
skierowany do słuchaczy takich uniwersytetów 
(wypowiedź Ewy Jarockiej); przedstawiciele 
europejskich rządów zatwierdzili zgodę na 
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zniesienie wiz dla Ukraińców (relacja Pawła 
Buszko, przytoczona wypowiedzi Petro 
Poroszenki) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
jest na najważniejszy temat dnia) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany i jeden za krótki) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niezachowana (brak informacji kim jest Pani Ewa 
Jarocka 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 76,92% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Przemysła Lis 

Tematy newsów 

W warszawskich przedszkolach ruszyły zapisy na 
dyżury wakacyjne w przedszkolach (wypowiedź z 
Biura Edukacji Urzędu Miasta); zostanie 
odnowiona figura Matki Boskiej z dzieciątkiem z 
Diecezji Radomskiej i wpisana do rejestru 
zabytków (wypowiedź Księdza Kanclerza E. 
Poniewierskiego); w Rzeszowie przedstawiciele 
państw Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii, Rumunii 
i Słowenii rozmawiali o większym dostępie do 
funduszy unijnych dla rolników (wypowiedź 
wiceprezesa  Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa); polska firma kosmiczna 
z Piaseczna chce stworzyć modułową platformę 
satelitarną (wypowiedź prezesa firmy) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
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jest na najważniejszy temat dnia) 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak wiadomości ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany) 

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 79,49% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Przemysła Lis 

Tematy newsów 

Wojewoda Mazowiecki wydała powtórne 
zezwolenie na budowę metra w Warszawie 
wstrzymane przez Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (relacja Martyny Szymczakowskiej, 
wypowiedź Wojewody); dokładnie z miesiąc 
zostanie otwarte po remoncie Muzeum Warszawy 
trwającym od 2014 roku (wypowiedź z Biura 
Kultury Miasta i Wicedyrektora Muzeum); w 
jednej z największych na świecie drukarek 3D w 
Radomiu wydrukowano pełnowymiarowy 
samochód, który pojawił się na targach w 
Hannoverze (wypowiedz inżyniera); za utwór 
„Pan Ciuchcia” została przyznana Nagroda im. 
Michała Jagodzińskiego ufundowana przez Polskie 
Radio PiK 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (wiadomości tylko z regionu) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak informacji z kraju i 
ze świata) 

e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane) 

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 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Przemysła Lis 

Tematy newsów 

Burmistrz Brwinowa skrytykował sposób 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
przeprowadzonych przez PIS w sprawie 
Metropolii Warszawskiej (wypowiedź Burmistrza);  
zbliża się zakończenie składania zeznań PIT, 
coraz więcej osób przekazuje 1% na OPP 
(wypowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej); na stacji PKP Służew postawione 
zostały barierki ochronne- między innymi po 
interwencji RDC, by zwiększyć bezpieczeństwo, 
aby ludzie nie chodzili na skróty (relacja Cyryla 
Skiby, wypowiedzi pasażerów); na Białorusi 
władza i opozycja zorganizowały oddzielne 
obchody rocznicy wybuchu w elektrowni 
atomowej w Czarnobylu (relacja Włodzimierza 
Paca) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niezachowana (brak wyraźnego oddzielenia 
dwóch ostatnich newsów)  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Przemysła Lis 

Tematy newsów 

W warszawskich przedszkolach ruszyły zapisy na 
dyżury wakacyjne w przedszkolach (wypowiedź z 
Biura Edukacji Urzędu Miasta); Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Warszawie na listę 
zabytków zostały wpisane kolejne budynki 
(relacja Cyryla Skiby, wypowiedzi Rzeczniczki 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
mieszkańców i Prezesa Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Mazowieckiej); radomscy 
policjanci prowadzą akcję znakowania rowerów, 
który pomoże zabezpieczyć go przed kradzieżą 
(wypowiedź z Wydziału Prewencji Policji Miejskiej 
w Radomiu); ruszył przetarg na projekt „Zielona 
fala” dotyczący sterowania sygnalizacją świetlną 
na dziewięciu skrzyżowaniach w Warszawie 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
jest na najważniejszy temat dnia) 

c) Zróżnicowanie 
Niezróżnicowane (brak informacji ze kraju i ze 
świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (informacje tylko z 
regionu) 

e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany) 

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 75,64% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

Czwartek, 27 kwietnia 2017 roku 
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Godzina 06:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

W związku z planowaną Metropolią Warszawską o 
referendum u siebie w gminie zadecydował 
Grodzisk Mazowiecki; dziś otwarcie budowanej 
nowej trasy S7 na wysokości Szydłowca (relacja 
Barbary Bednarz); Parlament Europejski chce 
uchylić immunitet Marin Le Pen kandydatki na 
Prezydenta Francji, podejrzana o nadużycie 
funduszy unijnych; MEN zapowiada, że w 
zreformowanej szkole będzie więcej godzin 
historii (wypowiedź autora nowej podstawy 
programowej z historii) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Wojewoda Mazowiecki wydała powtórne 
zezwolenie na budowę metra w Warszawie 
wstrzymane przez Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (wypowiedź Wojewody); Premier 
dyscyplinuje Ministrów po wypowiedzi Anny 
Strażyńskiej Minister Cyfryzacji (wypowiedź 
Rzecznika Rządu); płocki projekt onkologiczny 
„W grupie siła” wychodzi poza obszar miasta, 
chcą dołączyć do niego inne gminy i powiaty 
(wypowiedź lekarza-onkologa o ze Starostwa w 
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Sierpcu); zmarł reżyser Jonathan Demme, 
twórca między innymi filmu „Milczenie owiec” 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Nowe zarzuty dla warszawskiego adwokata 
zamieszanego w tzw. aferę dzikiej prywatyzacji; 
Katarzyna Lubnauer została szefową klubu 
Nowoczesna, w związku z podjęciem decyzji w 
partii o oddzieleniu stanowiska szefa partii od 
stanowiska szefa klubu parlamentarnego 
(wypowiedź szefa Nowoczesnej R. Petru oraz G. 
Schetyny z PO); polski lek onkologiczny przejdzie 
badania kliniczne w USA; według raportu 
Komisarza Praw Człowieka Rady Europy prawa 
człowieka w Europie są zagrożone (relacja Artura 
Gebera); nominowano pięciu autorów do 
Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (wypowiedź 
Prezesa Fundacji im. W. Szymborskiej) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 100% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 09:01:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

O referendach u siebie w gminach zadecydowały 
Grodzisk Mazowiecki i Lesznowola w związku z 
planowaną Metropolią Warszawską; odbędzie się 
dziś konferencja w Radomiu dotycząca tego, 
dlaczego i jak trudno walczyć z dopalaczami 
(wypowiedź z radomskiego Sanepidu); Egipt 
zaostrza środki bezpieczeństwa przez wizyta 
papieża Franciszka (relacja Wojciecha 
Cegielskiego) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

W Radomiu Straż Miejska organizuje „wiosenne 
porządki”, do których może przyłączyć się każdy 
mieszkaniec miasta (wypowiedź ze Straży 
Miejskiej); w warszawskich przedszkolach ruszyły 
zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach 
(wypowiedź z biura Urzędu Miasta); Targi 
Przemysłowo-Technologiczne w Hannoverze 
korzystne dla polskich firm, o czym informuje 
Minister Rozwoju (wypowiedź Ministra); Komisja 
Europejska ogłosi dzisiaj, czy Polska zostanie 
ukarana za wycinkę Puszczy Białowieskiej 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
jest na najważniejszy temat dnia) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
) 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 11:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Zatrzymano handlarzy m.in. brudnymi 
pieniędzmi, sterydami, którzy swoje siedziby 
mieli na terenie całego kraju (wypowiedź z 
Komendy Policji w Gdańsku); afera wokół 
Ministra Cyfryzacji Anny Strażyńskiej to według 
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Leszka Millera akcja czysto wizerunkowa Pani 
Premier Beaty Szydło (wypowiedź L. Millera); 
Policja ostrzega przed fałszywymi stronami 
internetowymi z punktami karnymi; dziś w 
Krakowie wspomina się Krzysztofa Skrzyneckiego 
w dwudziestą rocznicę jego śmierci (wypowiedź 
Dyrektora Piwnicy pod Baranami); odbyła się 
pierwsza transmisja ze stacji kosmicznej w 
formacie UltraHD (relacja Rafała Motriuka) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej ze stron) 
f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
) 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 12:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Pracownicy handlu na 2 maja zapowiadają duża 
akcję protestacyjną- strajk; ratownicy medyczni 
chcą podwyżek i zapowiadają protesty w całym 
kraju (wypowiedź Rzecznika Polskie Rady 
Ratowników Medycznych); o referendach u siebie 
w gminach zadecydowały Grodzisk Mazowiecki i 
Lesznowola w związku z planowaną Metropolią 
Warszawską; podczas wakacji na Bugu będzie 
można pływać katamaranem z inicjatywy Gminy 
Korczew (wypowiedź Wójta Gminy) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  
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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 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Minister Sprawiedliwości przedstawił nową 
koncepcję ustawy o obronie koniecznej 
(wypowiedź Ministra); w Radomiu jest już 
zezwolenie na budowę nowego stadionu 
piłkarskiego (wypowiedź Prezydenta Miasta); 
Urząd Marszałkowski Mazowsza przygotował 
aplikację dla turystów Mazovia Play (wypowiedź z 
Urzędu); w Nepalu uratowano tajwańskiego 
podróżnika, który przez 47 dniu koczował w 
górach 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niezachowana (podanie błędnej nazwy „Mazovia 
Play”, gdy powinno być „Play Mazovia!”) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 14:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Premier Rządu będzie mieć  spotkanie 
dyscyplinujące z władzami samorządów; w 
Chełmie Prokuratura wszczęła postępowanie w 
sprawie wypadku na crossie Tomasza Golloba 
(wypowiedź z Prokuratury); niemiecka policja 
zatrzymała żołnierza Bundeswehry podejrzanego 
o planowanie zamachu terrorystycznego (relacja 
Waldemara Maszewskiego; rozpoczyna się sezon 
linii turystycznych na Wiśle (wypowiedź z ZTM); 
na zamku  w Iłży podczas majówki odbędzie się 
XX Turniej  Rycerski (wypowiedź zastępcy 
Burmistrza i uczestników)  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

W Ostrołęce w miejskich przedszkolach brakuje 
miejsc dla dzieci (wypowiedź z Urzędu Miasta); 
Minister Sprawiedliwości przedstawił nową 
koncepcję ustawy o obronie koniecznej 
(wypowiedź Ministra); wieczorem poznamy 
laureatów laureatką Nagrody Literackiej m.st. 
Warszawy (wypowiedź Przewodniczącego Jury); 
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w Radomiu zostało posadzonych 4 tysiące dębów 
z okazji święta Dni Lasu (wypowiedzi 
uczestników); IMiGW prognozuje silne opady 
deszczu, ale w ciągu weekendu powinno się 
ocieplić rozpogodzić (wypowiedź z IMiGW)  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  
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 16:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

W przyszłym roku rusza remont zabytkowej 
kamienicy Deskurów w Radomiu (wypowiedź 
Prezydenta Miasta); zatrzymano handlarzy 
sterydami, którzy swoje siedziby mieli na terenie 
całego kraju (wypowiedź z Komendy Policji w 
Gdańsku); trwa akcja ratunkowa w Stoczni w 
Gdyni, gdzie zaczął tonąć dok z norweskim 
tankowcem (relacja Sebastiana Kwiatkowskiego);  
Podczas Dni Ostrołęki  Urząd Miasta przygotował 
dla uczestników liczne atrakcje (wypowiedź 
Wiceprezydenta Miasta)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwsza 
wiadomość nie jest najistotniejszy temat dnia) 

c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  
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 83,33% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Pracownicy handlu na 2 maja zapowiadają duża 
akcję protestacyjną- strajk włoski (wypowiedź z 
Izby Handlowej); akcja brytyjskiej policji w 
pobliżu Downing Street w Londynie po incydencie 
z użyciem noży; podwarszawskie samorządy 
chcą referendum w sprawie przyłączenia od 
Metropolii Warszawskiej (relacja Martyny 
Szymczakowskiej); w Siedlcach po latach zostało 
reaktywowane miasteczko rowerowe; podczas 
wakacji na Bugu będzie można pływać 
katamaranem z inicjatywy Gminy Korczew 
(wypowiedź Wójta Gminy); w Ostrołęce w 
kamienicy przy ul. Bema będzie Filia Muzeum 
Sztuki Kurpiowskiej(wypowiedz Dyrektora 
Muzeum) 

a) Liczba newsów 6, wysoka liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Niezachowana (jeden news bardzo krótki) 
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 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

W Pruszkowie będzie referendum w sprawie 
przyłączenia do Metropolii Warszawskiej; odbył 
się 9-dniowy eksperymentalny rejs specjalnej 
barki po Wiśle -celem było promocja transportu 
rzecznego (wypowiedź z Resortu Gospodarki 
Wodnej i kapitana barki); ruszył przetarg na 
projekt „Zielona fala” dotyczący sterowania 
sygnalizacją świetlną na dziewięciu 
skrzyżowaniach w Warszawie; specjalna komisja 
sprawdzi co był przyczyną wypadku statku 
norweskiego w Stoczni w Gdyni (wypowiedź ze 
Straży Pożarnej w Gdyni); IMiGW ostrzega przed 
dużymi opadami deszczu (wypowiedź z IMiGW) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Niezachowana (jeden news nadmiernie skrócony) 
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 19:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

W Podkowie Leśnej mieszkańcy chcą odwołania 
Starosty Powiatowego (wypowiedzi mieszkanki i 
Starosty); dobiega końca renowacja Kaplicy 
Królewskiej w płockiej Katedrze (wypowiedź 
konserwatora); trwa przetarg na budowę 
ostatniego fragmentu Via Baltica- trasy 
ekspresowej do granicy z Litwą; obecna pogoda 
sprzyja alergikom (wypowiedź profesora kliniki 
uniwersyteckiej w Łodzi) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane) 

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 20:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Na trasie S7 wypadek samochodu osobowego i 
droga jest nieprzejezdna; w Pruszkowie będzie 
referendum w sprawie przyłączenia do Metropolii 
Warszawskiej; Urząd Marszałkowski Mazowsza 
przygotował aplikację dla turystów Mazovia Play 
(wypowiedź z Urzędu); 20 maja odbędzie się w 
Warszawie Noc Muzeów (wypowiedź Dyrektora 
Biura Marketingu Warszawy)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (wiadomości skupione 
głownie na regionalnych) 

e) Zrównoważenie Poprawne  
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f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niezachowana (podanie błędnej nazwy „Mazovia 
Play”, gdy powinno być „Play Mazovia!”) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 80,77% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 21:02:30 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Doszło do zderzenia dwóch samochodów na 
drodze w Płuczycach i droga jest zablokowana; w 
ramach akcji „Milion drzew dla Warszawy” wokół 
Pałacu Kultury posadzono dziś ok. 250 drzew 
(wypowiedź Wiceprezydenta Warszawy); ruszył 
przetarg na projekt „Zielona fala” dotyczący 
sterowania sygnalizacją świetlną w Warszawie 
(relacja Natalii Gorzelnik); młodzi Francuzi o 
lewicowych poglądach demonstrowali dziś w 
Paryżu i innych miastach przeciwko kandydatom 
drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji 
(relacja Marka Brzezińskiego)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Niezachowana (nadmiernie skrócony jeden news) 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

W Radomiu jest już zezwolenie na budowę 
nowego stadionu piłkarskiego (wypowiedź 
Prezydenta Miasta); odbył się 9-dniowy rejs 
specjalnej barki po Wiśle -celem było promocja 
żeglugi i badanie dna rzeki (wypowiedź 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Wodnej; dziś w stolicy ogłoszono laureatów 
laureatką Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; 
eksperci z NASA odebrali sygnał z sądy Cassini, 
że doleciała do Saturna (relacja Rafał Motriuka)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
jest bardzo ważny temat) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne  
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, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

20 maja odbędzie się w Warszawie Noc Muzeów 
(wypowiedź Dyrektora Biura Marketingu 
Warszawy); dobiega końca renowacja Kaplicy 
Królewskiej w płockiej Katedrze (wypowiedź 
konserwatora); Hanna Krall laureatką Nagrody 
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Literackiej m.st. Warszawy (relacja z wręczenia 
nagród); przy warszawskiej Stołecznej 
Komendzie Policji będzie można jutro oddać 
krew-akcja dla rannego policjanta;  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
jest na ważny i aktualny temat) 

c) Zróżnicowanie 
Niezróżnicowane (brak informacji ze świata i 
kraju) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata 
i kraju, wiadomości głownie z regionu) 

e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
news) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 

Niezachowana (brak wyraźnego oddzielenia 
informacji od komentarza oraz przedstawienia 
osób wypowiadających się) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 70,51% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

 

Piątek, 28 kwietnia 2017  

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Rozpoczyna się już czas długiego weekendu i 
rozpoczyna się Akcja „Bezpieczna Majówka” 
(wypowiedź z Komendy Policji w Płocku); PLL 
LOT uruchamia ponownie połączenia do Stanów 
Zjednoczonych do Newark (relacja Aleksandra 
Pszoniaka wypowiedź rzecznika LOT-u); obraz 
Karola Malankiewicza trafił do Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej (wypowiedź Dyrektora Muzeum); 
mija 70 lat od Akcji „Wisła”  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
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 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Premier Beata Szydłu dziś leci do Brukseli na 
posiedzenie 27 państw w sprawie Brexitu 
(wypowiedź Wiceministra MSZ); w przyszłym 
roku rusza remont zabytkowej kamienicy 
Deskurów w Radomiu (wypowiedź Prezydenta 
Miasta); długi weekend majowy zapowiada się 
bardzo deszczowo (relacja Katarzyny Ingram, 
wypowiedź z IMiGW); Prezydent USA Donald 
Tramp wyraził przekonanie, że może dojść do 
konfliktu ze strony Korei Północnej i ONZ zaczyna 
posiedzenie w tej sprawie (relacja Marka 
Wałkulskiego) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
news) 

g) Infotainment Brak 
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 Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Rozpoczyna się już czas długiego weekendu, 
Policja będzie ostro karać za przewinienia 
(wypowiedź z Ministra MSWiA); dobiega końca 
renowacja Kaplicy Królewskiej w płockiej 
Katedrze (wypowiedź konserwatora); przy 
warszawskiej Stołecznej Komendzie Policji będzie 
dziś można oddać krew; balon NASA wyposażony 
w polski sprzęt lata nad Pacyfikiem i bada ten 
teren (wypowiedź naukowca-konstruktora 
sprzętu) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
news a jeden zbyt krótki) 

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 09:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

Zbliża się zakończenie składania zeznań PIT, 
coraz więcej osób przekazuje 1% na OPP 
(wypowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej); w Radomiu jest już zezwolenie na 
budowę nowego stadionu piłkarskiego 
(wypowiedź Prezydenta Miasta); papież 
Franciszek rozpoczyna dziś wizytę w Egipcie 
(relacja Wojciecha Cegielskiego) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
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 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

CBS zatrzymało 13 osób z gangu narkotykowego 
na Mazowszu (relacja Mariusza Pieśniewskiego); 
w Podkowie Leśnej mieszkańcy chcą odwołania 
Starosty Powiatowego (wypowiedź mieszkańców i 
Starosty); kolejarze zachęcają do podróżowania 
pociągami w czasie majówki, zwiększono liczbę 
połączeń (wypowiedź z PKP InterCity) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak newsów ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata, 
tylko jeden news krajowy) 

e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowane dwa 
newsy) 
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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 83,33% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Wycofany został z obrad sejmu projektu ustawy 
o Metropolii Warszawskiej, a gminy 
podwarszawskie chcą referendum (relacja Natalii 
Rozbickiej, wypowiedź J. Sasina);Minister 
Edukacji Narodowej zapowiada zmiany w 
finansowaniu oświaty i podwyżki dla nauczycieli 
(wypowiedź Ministra); będzie zmieniony Dworzec 
Metro Wilanowska; Minister MSWiA oświadcza, że 
stan wód po ulewach jest pod kontrolą 
(wypowiedź Ministra) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak newsów ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
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 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 



258 
 

 

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Wycofany został z obrad sejmu projektu ustawy 
o Metropolii Warszawskiej (wypowiedź J. Sasina); 
W siedleckim Szpitalu Wojewódzkim zostały 
otwarte dwa nowe oddziały-okulistyczny i 
dziecięcy (wypowiedź Ordynatora); w Bieżunie 
Prokuratura wystosowała akt oskarżenia wobec 
nauczycielki, która mogła przyczynić się do 
samobójstwa jednego z uczniów (relacja Piotra 
Czaplickiego; mija 70 lat od Akcji „Wisła” (relacja 
Agnieszki Drążkiewicz, wypowiedź świadków i 
historyka) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak newsów ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata) 

e) Zrównoważenie 
Niepoprawne (wypowiedzi tylko jednej opcji 
politycznej) 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
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 83,33% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Wycofany został z obrad sejmu projektu ustawy 
o Metropolii Warszawskiej, ale PIS chce stworzyć 
ustawę rządową (wypowiedź J. Sasina i posła z 
Nowoczesnej); Minister Edukacji zapowiada, że 
reforma edukacji idzie do przodu (wypowiedź 
Wiceministra); IMIGW ostrzega o możliwości 
wystąpienia podtopień wywołanych intensywnymi 
opadami deszczu 
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a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (newsy tylko z kraju) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata i 
z regionu) 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
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 83,33% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Rozpoczyna się już czas długiego weekendu, 
Policja będzie ostro karać za przewinienia, na 
drogach regionu jej reporterka RDC (relacja 
Natalii Gorzelnik, wypowiedzi z Policji); wycofany 
został z obrad sejmu projektu ustawy o 
Metropolii Warszawskiej (wypowiedź 
Wiceprezydenta Warszawy); Minister Edukacji 
zapowiada że będą większe pieniądze na 
dofinansowanie oświaty i podwyżki dla 
nauczycieli (relacja Katarzyny Ingram, 
wypowiedź Ministra); kolejka wąskotorowa z Iłży 
rozpoczyna nowy sezon dla turystów (wypowiedź 
rzeczniczki Regionalnych Lasów Państwowych) 
 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak newsów ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata, 
tylko jeden news z regionu) 

e) Zrównoważenie Poprawne 
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f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowane dwa 
newsy) 

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 15:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

W podwarszawskich gminach powinny się odbyć 
się referenda pomimo wycofania z obrad sejmu 
projektu ustawy o Metropolii Warszawskiej 
(wypowiedź Burmistrzów Piaseczna i Podkowy 
Leśnej); Policja ostrzega, że podczas długiego 
weekendu będzie ostro karać za przewinienia 
((relacja Natalii Gorzelnik, wypowiedzi 
podróżnych jadących na majówkę); Prokuratura 
w  Mławie zajmuje się sprawa katechetki która 
miała dręczyć dzieci podczas lekcji religii (relacja 
Agnieszki Maruszak); odbywa się pogrzeb aktora 
Witolda Pyrkosza w podwarszawskiej Górze 
Kalwarii (wypowiedzi uczestników uroczystości 
pogrzebowych); uczniowie VI Liceum w Radomiu 
są finalistami aż jedenastu olimpiad w różnych 
dziedzinach (wypowiedź Wicedyrektora szkoły i 
olimpijczyków) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak newsów ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
news) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
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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 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Rozpoczyna się długi weekend i tworzą się korki 
(relacja Natalii Gorzelnik, wypowiedzi 
podróżnych); w Radomiu problemy z 
niepodpisaną jeszcze umową Urzędu Miasta z 
wojskiem w związku z planowanym „AIR SHOW 
Radom” (wypowiedź Prezydenta Miasta); papież 
Franciszek rozpoczął wizytę w Egipcie 
(korespondencja Wojciecha Cegielskiego) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 
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Tematy newsów 

Duże opady deszczu w całej Polsce, ale nie ma 
zagrożenia powodzią a sytuacja jest pod 
kontrolą-obowiązuje wysoki stopień alarmu 
hydrologicznego, ostrzeżenie dla 7. województw 
(wypowiedzi Premier Beaty Szydło, Ministra 
MSWiA Mariusza Błaszczaka); rozpoczyna się 
długi weekend i tworzą się korki (relacja Natalii 
Gorzelnik, wypowiedzi z Komendy Policji); 
Mazowiecka Izba Turystyczna zaprasza na 
zwiedzanie regionu podczas tegorocznej 
majówki, Urząd Marszałkowski Mazowsza 
przygotował aplikację dla turystów Mazovia Play; 
dziś wybory Miss Polonia Ziemi Sieleckiej 
(wypowiedzi uczestniczek) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Niepoprawne (głownie wypowiedzi opozycji) 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany)  

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niezachowana (podanie błędnej nazwy „Mazovia 
Play”, gdy powinno być „Play Mazovia!”) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 74,36% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

PO i PSL zadowolone z decyzji PIS-u w sprawie 
wycofania z Sejmu ustawy metropolitalnej 
(wypowiedź szefów PO i PSL oraz pomysłodawcy 
J. Sasina z PIS); rozpoczyna się długi weekend i 
tworzą się korki (relacja Natalii Gorzelnik, 
wypowiedzi podróżnych); papież Franciszek z 
wizytą w Egipcie na Uniwersytecie Al Azhar 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane)  

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 19:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Duże opady deszczu w całej Polsce-obowiązuje 
wysoki stopień alarmu hydrologicznego, 
ostrzeżenie dla 7. województw (relacja Mariusza 
Pieśniewskiego, przytoczone wypowiedzi Premier 
Beaty Szydło, Ministra MSWiA Mariusza 
Błaszczaka, szefa Straży Pożarnej); rozpoczyna 
się długi weekend i tworzą się korki (relacja 
Natalii Gorzelnik, wypowiedzi podróżnych); 
ruszyła budowa wodociągu dla ogródków 
działkowych pod Ciechanowem w ramach 
projektu budżetu obywatelskiego (wypowiedzi 
działkowców i Prezydenta Ciechanowa); 1,5 mld 
dolarów trafiło do ukraińskiego Skarbu Państwa 
wyprowadzone wcześniej przez byłego 
Prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza 
(korespondencja Pawła Buszko) 
 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany)  
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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, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Policja zaczęła kontrole na drogach i będzie ostro 
karać za przewinienia (wypowiedź z Mazowieckiej 
Policji, podróżnych jadących na majówkę); jest 
zgoda Komisji Europejskiej na zaostrzenie 
przepisów dla przemysłu dotyczące emisji gazów 
(relacja Beaty Płomeckiej); w Płocku Urząd 
Miasta ogłosił przetarg na modernizację nabrzeża 
wiślanego (wypowiedź z Magistratu) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,44% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 21:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Stabilizuje się pogoda w Polsce, jednak 
obowiązuje wysoki stopień alarmu 
hydrologicznego (wypowiedź z IMiGW); 9 klas z 
istniejących podstawówek w Siedlcach zostanie 
przeniesione do nowopowstałych szkół 
(wypowiedzi rodziców uczniów i radnego z PIS); 
papież Franciszek jest na pielgrzymce w Egipcie i 
oddał cześć zamordowanym tam niedawno 
Koptom (relacja Wojciecha Cegielskiego) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,44% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Podczas zorganizowanego przez PO na 4 maja 
Warszawskiego Marszu Wolności odbędzie się 
wiele koncertów i happeningów; rozpoczął się 
długi weekend majowy (relacja Natalii Gorzelnik, 
wypowiedzi podróżnych); Moskwa niezadowolona 
z decyzji Parlamentu Czarnogóry, który 
ratyfikował przystąpienie do NATO; w ubiegłym 
roku doszło w Polsce do ponad 88 tysięcy 
wypadków przy pracy, zginęło ponad 200 osób 
(relacja Elżbiety Łukowskiej, wypowiedź z 
Państwowej Inspekcji Pracy i z OPZZ) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 



266 
 

b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

W podwarszawskich gminach powinny się odbyć 
się referenda pomimo wycofania z obrad sejmu 
projektu ustawy o Metropolii Warszawskiej 
(wypowiedź Wiceprezydenta Warszawy); 32-
latka z Płocka podejrzana o zabójstwo 3-
miesięcznego dziecka (relacja Agnieszki 
Maruszak); w Radomiu problemy z niepodpisaną 
jeszcze umową Urzędu Miasta z wojskiem w 
związku z planowanym „AIR SHOW Radom” 
(wypowiedź Prezydenta Miasta); zakończył się 
rok szkolny dla trzecich klas licealnych i w 
następnym tygodniu zaczną się w matury 
(wypowiedzi uczniów); starcia pomiędzy 
Palestyńczykami a policją izraelską na zachodnim 
brzegu Jordanu 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie krótki w 
stosunku do pozostałych)  

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 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Sobota, 29 kwietnia 2017 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

PIS wycofuje z sejmu projekt ustawy o metropolii 
warszawskiej (relacja Iwony Szczęsny, 
wypowiedzi posłów z PIS, PO i Nowoczesnej); w 
Radomiu problemy z niepodpisaną jeszcze 
umową Urzędu Miasta z wojskiem w związku z 
planowanym „AIR SHOW Radom” (wypowiedź 
Prezydenta Miasta); w Brukseli dziś zaczyna się 
szczyt 27 krajów poświęcony Brexitowi 
(korespondencja Beaty Płomeckiej, wypowiedź 
Wiceministra Spraw Zagranicznych K. 
Szymańskiego); rozpoczął się już długi weekend 
majowy i na drogach zaczynają się tworzyć korki 
(wypowiedzi kierowców) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowane dwa 
newsy) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
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  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

32-latka z Płocka podejrzana o zabójstwo 3-
miesięcznego dziecka (relacja Agnieszki 
Maruszak); w podwarszawskich gminach odbędą 
się referenda pomimo wycofania z obrad sejmu 
projektu ustawy o metropolii warszawskiej 
(wypowiedź Wiceburmistrza Piaseczna); w kilku 
województwach ogłoszono alerty 
meteorologiczne II i III stopnia wydane przez 
IMiGW (relacja Kseni Maćczak, wypowiedź 
synoptyka IMiGW i Premier Beaty Szydło); 
zakończył się rok szkolny dla trzecich klas 
licealnych i w następnym tygodniu zaczną się w 
matury (wypowiedzi uczniów) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Mało różnicowane (brak wiadomości ze świata) 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden z 
newsów) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Wypadek na Wisłostradzie w okolicach Warszawy 
w kierunku Poznania i utrudnienia na drodze 
krajowej numer 50; rozpoczął się już długi 
weekend majowy i policja zapowiada kontrole na 
drogach (wypowiedź z Komendy Policji); w 
związku ze świętami 1 Maja i 3 Maja sklepy 
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wielko-powierzchniowe będą zamknięte 
ustawowo, ale na 2 maja handlowy planują 
protest, więc też mogą być zamknięte niektóre ze 
sklepów (relacja Elżbiety Łukowskiej); szkoła 
specjalna na warszawskim Wawrze dostanie 
nowy budynek (wypowiedź ze stołecznego 
Ratusza); ruszyła budowa wodociągu dla 
ogródków działkowych pod Ciechanowem w 
ramach projektu budżetu obywatelskiego (relacja 
Piotra Czaplickiego, wypowiedzi działkowców i 
Prezydenta Ciechanowa) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Mało zróżnicowane (brak wiadomości ze świata) 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja (brak wiadomości ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowane dwa 
newsy) 

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 09:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Na Mazowszu ogłoszono zagrożenie 
meteorologiczne II, a w 3 innych województw III 
stopnia wydane przez IMiGW (wypowiedź ze 
Straży Pożarnej); PIS wycofuje z sejmu projekt 
ustawy o metropolii warszawskiej (wypowiedzi 
posła PO i Prezydenta Legionowa, przytoczenie 
wypowiedzi pomysłodawcy ustawy Jacka Sasina z 
PIS); dziś mija 100 dni od objęcia urzędu 
Prezydenta USA przez Donalda Trumpa 
(korespondencja zagraniczna Marka 
Wałkuskiego, wypowiedzi Amerykanów); w 
Warszawie rozpoczęła się Międzynarodowa 
Konferencja Esperantystów 
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a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden  
news) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Rozpoczął się długi weekend majowy i policja 
zapowiada kontrole na drogach oraz na osiedlach 
mieszkaniowych, by chronić mienie przed 
złodziejami (wypowiedź z Komendy Policji); PLL 
LOT uruchamia ponownie połączenia do Stanów 
Zjednoczonych do Newark (wypowiedź rzecznika 
LOT-u); w Brukseli dziś zaczyna się szczyt 27 
krajów poświęcony Brexitowi (korespondencja 
Sylwii Białek); w podradomskim zamku w Iłży 
rozpoczęła się impreza średniowieczna i Turniej 
rycerski grup rekonstrukcyjnych (wypowiedzi 
uczestników 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
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l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Mazowiecka Organizacja Turystyczna ruszyła z 
promocją regionu by przyciągnąć turystów, a 
Urząd Marszałkowski Mazowsza przygotował 
aplikację dla turystów Mazovia Play (wypowiedź 
Prezesa Organizacji); w Brukseli dziś zaczyna się 
szczyt 27 krajów poświęcony Brexitowi 
(wypowiedź Przewodniczącego Rady Europejskiej 
Donalda Tuska); Wisła Płock zagra z Ruchem 
Chorzów w meczu 31. kolejki Ekstraklasy Piłki 
Nożnej; dane statystyczne o tym co robią polscy 
kierowcy podczas jazdy wynika z raportu 
motoryzacyjnego „Komfort Jazdy” (wypowiedź 
eksperta) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niezachowana (podanie błędnej nazwy „Mazovia 
Play”, gdy powinno być „Play Mazovia!”) 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 80,77% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 12:00:00 
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Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Rozpoczął się długi weekend, a w Warszawie 
rozpoczęły się remonty nawierzchni ulic i 
torowisk; rozpoczyna się nowy sezon rejsów po 
Wiśle (wypowiedź rzecznik ZTM); Ministerstwo 
Zdrowia opracowało system refundacji leków dla 
ciężko chorych pacjentów cierpiących na choroby 
rzadkie (wypowiedź Ministra Zdrowia); Teatr 
Mazowiecki z Warszawy zaczyna tournée po 
innych miastach w regionie (wypowiedź Elżbiety 
Szymańskiej z teatru) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news 
dotyczy tylko regionu) 

c) Zróżnicowanie Mało zróżnicowane (brak wiadomości ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (informacje głownie z 
regionu, brak informacji ze świata) 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
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 76,92% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Utrudnienia na drodze krajowej numer 62; 
Policja prowadzi akcje „Bezpieczna Majówka” 
(wypowiedź z Komendy Głównej Policji); w 
Brukseli zaczął się szczyt 27 krajów poświęcony 
Brexitowi a Premier Beata Szydło przedstawiła 
stanowisko Polski (wypowiedź Premier Beaty 
Szydło); dziś w Warszawie odbywa się turniej 
piłki nożnej dla dzieci z domów dziecka 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Nadzieja na 
Mundial (wypowiedzi organizatora i 
uczestników); w Bieszczadach bardzo trudne 
warunki do uprawiania turystyki przez ulewy 
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(wypowiedź z bieszczadzkiego GOPR)  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Niezachowana (jeden z newsów bardzo krótki) 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Rozpoczyna się nowy sezon rejsów po Wiśle 
(wypowiedź rzecznik ZTM); Radom zaprasza na 
turystyczne przejażdżki kolejką wąskotorową 
(wypowiedź z Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych); w związku ze świętami 1 Maja i 3 
Maja sklepy wielko-powierzchniowe będą 
zamknięte ustawowo, ale na 2 maja handlowy 
planują protest, więc też mogą być zamknięte 
niektóre ze sklepów (wypowiedź z NFZZ 
Solidarność); Za trzy lata na EXPO w Dubaju 
mają latać specjalne drony-latające taksówki; 
zaproszenie dla turystów na koncert „Ogrody 
Willi Żabińskich” w warszawskim Zoo(relacja 
Wojciecha Bieli)  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga 

Zrównoważone niepoprawnie (pierwsze dwa 
newsy nie stanowią najważniejszych tematów 
dnia) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Do 2 maja jest czas na złożenie rocznego 
zeznania PIT (wypowiedź z Izby Skarbowej we 
Wrocławiu); Mazowiecka Izba Turystyczna 
zaprasza na zwiedzanie regionu podczas 
tegorocznej majówki, a Urząd Marszałkowski 
Mazowsza przygotował aplikację dla turystów 
Mazovia Play (wypowiedź Prezesa Mazowieckiej 
Organizacji Turystycznej); Park kultury w 
podwarszawskim Powsinie będzie mieć nowy plac 
zabaw (wypowiedź ze stołecznego Ratusza) 

a) Liczba newsów 3, bardzo mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (informacje głownie z 
regionu, brak informacji ze świata) 

e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niezachowana (podanie błędnej nazwy „Mazovia 
Play”, gdy powinno być „Play Mazovia!”) 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 78,21% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

IMiGW ostrzega przez dalszymi intensywnymi 
opadami deszczu na Mazowszu (wypowiedź z 
IMiGW);w Radomiu odbył się finał projektu 
„Studenci sadzą las” (wypowiedzi 
organizatorów); rozpoczął się sezon rejsów 
wycieczkowych po Wiśle (wypowiedź rzecznik 
ZTM); według raporty Travel Planet w tym roku 
na majówkę Polacy wybrali ciepłe kraje (relacja 
Kseni Maćczak, wypowiedzi z Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Agentów Turystycznych) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (informacje głownie z 
regionu, brak informacji ze świata) 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane)  

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 17:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Policja prowadzi akcje „Bezpieczna Majówka” i 
będzie ostro karać za przewinienia (wypowiedź z 
Komendy Policji w Radomiu, podróżnych 
jadących na majówkę); utrudnienia w 
Warszawie, bo trwają prace remontowe ulic; dziś 
w Warszawie odbywa się turniej piłki nożnej dla 
dzieci z domów dziecka zorganizowany przez 
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Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial” 
(wypowiedzi trenera reprezentacji Polski 
młodzików organizatora i uczestników); papież 
Franciszek odbywa wizytę duszpasterską w 
Egipcie (relacja Wojciecha Cegielskiego) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane)  

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Jutro mecz Legii Warszawa z Wisłą Kraków 
(wypowiedź dyrektora Legii); pikieta przed 
Sejmem przeciwko ustawie deubekizacyjnej 
(wypowiedzi protestujących); w Radomiu zagra 
dziś Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej-
zwycięzca Grammy Award (wypowiedź Dyrektora 
Orkiestry Kameralnej w Radomiu); w Krynicy 
odbyły się uroczystość upamiętniające „Akcje 
Wisła” (wypowiedzi uczestników) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
dotyczy spraw najważniejszych tego dnia) 

c) Zróżnicowanie Mało zróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany)  

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 73,08% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

W Warszawie remonty nawierzchni dróg i 
torowisk; ponad tysiąc interwencji strażaków po 
ulewach jakie przeszły w całej Polsce, nadal są 
alerty II i III stopnia (wypowiedź strażaka); 
przyjęto polskie rekomendacje dotyczące Brexitu 
na szczycie w Brukseli (relacja Beaty Płomeckiej, 
wypowiedź Premier Beaty Szydło); w Iłży na 
zamku rozpoczął się Turniej rycerski (wypowiedź 
organizatora i uczestnika)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
dotyczy spraw najważniejszych tego dnia) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (trzy news nadmiernie 
rozbudowane)  

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 75,64% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

Do 2 maja jest czas na złożenie rocznego 
zeznania PIT (wypowiedź z Izby Skarbowej we 
Wrocławiu); w Warszawie policja usunęła 
blokujących masz obozu narodowo-radykalnego 
(wypowiedzi blokujących marsz); GOPR otwiera 
nowe punkty ratunkowe w Beskidzie Śląskim i 
Niskim (wypowiedź Naczelnika grupy krynickiej 
GOPR); w wielu miastach Rosji odbyły się 
demonstracje z apelem do Vladimira Putina, aby 
wycofał się z polityki (relacja Macieja 
Jastrzębskiego)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany)  

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 21:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Przyjęto polskie rekomendacje dotyczące Brexitu 
na szczycie w Brukseli (relacja Beaty Płomeckiej, 
wypowiedź Premier Beaty Szydło); Urząd 
Marszałkowski w Warszawie zachęca do 
zwiedzania stoicy i okolic podczas tegorocznej 
majówki (wypowiedź z Urzędu); w Płocku Urząd 
Miasta ogłosił przetarg na modernizację nabrzeża 
wiślanego (wypowiedź z Ratusza); w Radomiu 
rozpoczęto sezon motocyklowy (relacja Anny 
Orzeł, wypowiedź księdza-motocyklisty, policji)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
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e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany)  

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 22:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Stabilizuje się pogoda w Polsce, jednak dalej w 
trzech województwach obowiązuje III stopień 
alarmu (relacja Pawła Pawlicy, wypowiedź 
rzecznika Wojewody Małopolskiego, rzecznika 
Państwowej Straży Pożarnej); w Radomiu 
problemy z niepodpisaną jeszcze umową Urzędu 
Miasta z wojskiem w związku z planowanym „AIR 
SHOW Radom” (wypowiedź Prezydenta Miasta); 
odbył się koncert „Ogrody Willi Żabińskich” w 
warszawskim Zoo upamiętniający Państwa 
Żabińskich, którzy uratowali wielu Żydów 
podczas wojny (relacja Wojciecha Bieli, 
wypowiedzi gości specjalnych koncertu) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata, 
dwa z trzech newsów dotyczą regionu) 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa news nadmiernie 
rozbudowane)  

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 80,77% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Rozpoczął się długi weekend, a w Warszawie 
rozpoczęły się remonty nawierzchni ulic i 
torowisk; w Beskidach rozpoczyna się sezon 
wypasu owiec (wypowiedź hodowcy owiec) 

a) Liczba newsów 2, skrajnie mała liczba 

b) Ranga/Waga 

Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news z 
regionu i nie dotyczy najważniejszych kwestii 
dnia) 

c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 

d) Proporcja tematów 

Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata, 
news pierwszy znacząco bardziej rozbudowany w 
stosunku do drugiego) 

e) Zrównoważenie Poprawne 
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 75,64% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wiadomości lokalne 

Dni i godziny emisji poszczególnych Poniedziałek, 24.04: 06:30:02, 
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wydań; 07:29:40, 08:30:09, 09:30:05, 

10:30:03, 11:30:03, 12:30:09, 

13:30:02, 14:29:58, 15:29:48, 

16:29:59, 17:30:03, 18:30:01, 

  

Wtorek, 25.04: 06:30:02, 07:30:01, 

08:29:42, 09:30:00, 10:30:00, 

11:30:00, 12:30:00, 13:30:02, 

14:30:00, 15:30:01, 16:30:01, 

17:30:00, 18:30:00 

 

Środa, 26.04: 06:30:00, 07:30:00, 

08:30:00, 09:30:00, 10:30:00, 

11:30:00, 12:30:00, 13:30:00, 

14:30:00, 15:30:00, 16:30:00, 

17:30:00, 18:30:00 

 

Czwartek, 27:04:  06:30:02, 

07:08:02, 07:30:00, 08:30:07, 

09:30:00, 10:30:00, 11:30:00, 

12:30:00, 13:30:00, 14:30:00, 

15:30:00, 16:30:00, 17:30:00, 

18:30:00 

 

Piątek, 28:04:  06:30:00, 07:30:00, 

08:30:00, 09:30:00, 10:30:00, 

11:30:00, 12:30:00, 13:30:30, 

14:30:00, 15:30:00, 16:30:00, 

17:30:00, 18:30:00 
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Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:03:05 

Warstwa słowna: 00:03:05 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

03:16:11 

Warstwa słowna: 03:16:11 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Skrócona wersja serwisu 

informacyjnego dotycząca wydarzeń 

lokalnych.  

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

03:16:11 

 

Analiza jakościowa 

 

Poniedziałek, 24 kwietnia 

 

Godzina emisji 06:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marta Hernik 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 1. Czerniakowska bis – będzie nowa 

ulica 
2. Orlen Warsaw maraton; wypowiedź 

maratończyka 
3. ostrzeżenie przed boreliozą; 

wypowiedź chorej; 
4. 73. sezon na torze na Służewiu 

Region  
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a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 
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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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Generalnie dobra, słabsza jakość wypowiedzi 
chorej na boreliozę;  
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n)      Współczynnik 
przystępności językowej, 
liczony według polskiego 
odpowiednika indeksu 
mglistości Roberta 
Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

94% - bardzo wysoki 

 

 

 

Godzina emisji 07:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marta Hernik 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 1. żłobki, bony żłobkowe; reporterka 

2. zmiana patronów ulic; 
przewodnicząca komisji do spraw 
nazewnictwa miejskiego; sonda 
uliczna; 

3. konsekrowano kościół Miłosierdzia 
Bożego w Warszawie; bp Rafał 
Markowski;  

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Za długi news o żłobkach 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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, 

Zachowana 
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afirmacji lub krytyki); 

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

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 

91% - bardzo wysoki 
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wskaźników) – WOI(A) 

 

 

 

Godzina emisji 08:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marta Hernik 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 1. Aleja Polski Walczącej; rzeczniczka 

Małgorzata Gajewska 
2. „Halo Ziemia” film; rzeczniczka 

muzeum Kopernik 
3. Kleszcze; wypowiedź chorej 
4. wystawa w Stacji Muzeum; 

przedstawiciel Stacji Muzeum 
 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 
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f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 
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l)        Zawartość 
informacji własnych 
(własne wywiady lub 
uzyskane wypowiedzi, 
własne źródła informacji, 
relacje korespondentów z 
terenu i z zagranicy) 

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

88% - wysoki 

 

 

 

 

Godzina emisji 09:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marta Hernik 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 1. Konsultacje społ. w sprawie 

metropolii warszawskiej; reporter; 
aktywista Jan Śpiewak; 

2. Warszawa wprowadza bon 
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żłobkowy; reporterka 
3. Rembertów; przebudowa 

skrzyżowania; Małgorzata 
Gajewska 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Wypowiedź jednej strony sporu (Jan 
Śpiewak) 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 

Brak 
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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); 

Zachowana 

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

Pojawiają się słowa i zwroty nacechowane 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

77% - niezbyt wysoki 

  

 

 

Godzina emisji 10:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marta Hernik 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 1. Wypadek na „62”; relacja 

policjanta; 
2. planetarium – „Halo Ziemia”; 

rzeczniczka centrum 
3. Wielka Zbiórka Książek; 

przedstawicielka szpitala 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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, 

Zachowana 
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afirmacji lub krytyki); 

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

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Generalnie dobra; słaba jakość relacji 
policjanta; końcówka wiadomości czytana już 
na jinglu 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 

77% - niezbyt wysoki 



296 
 

wskaźników) – WOI(A) 

 

 

 

 

Godzina emisji 11:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marta Hernik 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 1. Utrudnienia na krajowej „62” 

2. Czerniakowska Bis, nowa ulica; 
rzeczniczka zarządu miejskich 
inwestycji drogowych; 

3. wizerunek Fryderyka Szopena; 
prezes urzędu patentowego 

4. Wielka Zbiórka Książek; Agnieszka 
Pawlak – prezes fundacji 
„Zaczytani.org” 

5. „Spotkanie z PRL-em”; wypowiedź 
fotografika 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

5; duża, optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

d)      Zachowanie 
proporcji w zakresie: 
tematów (światowych, 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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krajowych i regionalnych); 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Generalnie dobra, ale ost. news czytany w 
trakcie jingla 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

85% - wysoki 

 

 

 

Godzina emisji 12:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Olaf Ważyński 
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Forszpan Brak 
Tematy newsów 1. Bony żłobkowe; reporterka 

2. zmiana organizacji ruchu; 
rzeczniczka Małgorzata Gajewska 

3. nowy wiadukt w Pruszkowie 
4. borelioza, kleszcze; wypowiedź 

chorej 
5. aresztowany mężczyzna  

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

5; duża 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 



300 
 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

m)      Jakość techniczna 
audycji (słyszalność 
nagrań, równy poziom 
dźwięku, brak hałasu lub 

Dobra 
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nadmiaru głosów z tła) 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

94% - bardzo wysoki 

 

 

 

Godzina emisji 13:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Olaf Ważyński 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 1. konsultacje w sprawie wielkiej 

Warszawy; reporter; wiceprezydent 
Warszawy; poseł Jacek Sasin  

2. Centrum Interwencji Prawnej 
3. Zmiana nazw ulic; Przew. Komisji 

ds. nazewnictwa; sonda uliczna 
4. Świetlica w Domaniewie 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; duża 
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b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

W 3 newsie jedna strona 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 
tonacji głosu, a w 
przypadku telewizji 

Zachowana 
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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); 

Pojedyncze słowa nacechowane 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 

85% - wysoki 
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autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

 

 

 

Godzina emisji 14:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Olaf Ważyński 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 1. Powązki; prof. Szwagrzyk; 

wypowiedź wolontariusza 
2. nowe wejście do zoo 
3. Czerniakowska bis; rzeczniczka 

Małgorzata Gajewska  
 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 
informacji od komentarza 
oraz przytaczanie źródeł 
przekazywanych 

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 



306 
 

informacji;  

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

Informacje własne 

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

Dobra, choć ost. news na jinglu 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

91% - bardzo wysoki 

 

 

 

 

Godzina emisji 15:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Olaf Ważyński 
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Forszpan Brak 
Tematy newsów 1. konsultacje w sprawie wielkiej 

Warszawy; wiceprezydent 
Warszawy; 

2. Pamięć Władysława 
Bartoszewskiego 

3. Wielka Zbiórka Książek; Katarzyna 
Nawrocka 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Przewaga opozycji 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 
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h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Pojedyncze zwroty nacechowane 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

m)      Jakość techniczna 
audycji (słyszalność 
nagrań, równy poziom 
dźwięku, brak hałasu lub 

Generalnie dobra, ale końcówka wiadomości 
mówiona już na jinglu  
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nadmiaru głosów z tła) 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

79% - niezbyt wysoki 

 

 

 

Godzina emisji 16:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Olaf Ważyński 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 1. 3 osoby aresztowane 

2. Czyszczenie PKiN; prezes zarządu 
Pałacu; sonda uliczna 

3. Marka Szopen; dyrektor instytutu 
 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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czy też inne?); 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 
tonacji głosu, a w 
przypadku telewizji 
neutralność w zakresie 

Zachowana 
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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); 

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 

87% - wysoki 
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(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina emisji 17:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Olaf Ważyński 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 1. Konsultacje w sprawie wielkiej 

Warszawy; reporter; wiceprezydent 
Warszawy; Burmistrz Podkowy 
Leśnej; podeł Jacek Sasin 

2. Studenci Politechniki Warszawskiej 
3. Dariusz Kubicki odchodzi ze Znicza 

Pruszków 
4. Kaczka przygarnięta przez zoo 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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d)      Zachowanie 
proporcji w zakresie: 
tematów (światowych, 
krajowych i regionalnych); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Przewaga opozycji 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

79% - niezbyt wysoki 

 

 

 

 

Godzina emisji 18:30:00 
Czas trwania  
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Prowadzący Olaf Ważyński 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 1. Powązki; reporter; K. Szwagrzyk 

2. Mistrz jest jeden – gest wsparcia 
dla Golloba; wypowiedź lekarza 

3. Majówka – rowerowy maj; 
koordynator akcji 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak 
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h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak zwrotów i słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

m)      Jakość techniczna 
audycji (słyszalność 
nagrań, równy poziom 
dźwięku, brak hałasu lub 

Dobra 
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nadmiaru głosów z tła) 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

91% -bardzo wysoki 

 

 

 

Wtorek, 25 kwietnia 

 

Godzina emisji 06:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 5. Burmistrz Białołęki zrezygnował ze 

stanowiska 
6. czyszczenie PKiN; prezes zarządu 

pałacu; reportaż 
7. Konsultacje w sprawie wielkiej 

Warszawy; reporter; wiceprezydent 
Warszawy; Jacek Sasin 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca, optymalna 
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b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 
tonacji głosu, a w 
przypadku telewizji 

Zachowana 
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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); 

Brak 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Błąd – dwa razy ten sam materiał 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 

87% - wysoki 
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autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina emisji 07:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 4. CBŚP – likwidacja plantacji 

marihuany; reporterka 
5. akcja rowerowy maj; koordynator 

akcji 
6. wystawa w PKiN; przedstawicielka 

wystawy 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

d)      Zachowanie 
proporcji w zakresie: 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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tematów (światowych, 
krajowych i regionalnych); 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak informacji infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów i zwrotów nacechowanych 
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k)      Wyraźne oddzielenie 
informacji od komentarza 
oraz przytaczanie źródeł 
przekazywanych 
informacji;  

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

91% - bardzo wysoki 

 

 

Godzina emisji 08:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 5. samozwańczy parkingowi; 
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reporterka; reportaż; rzecznik 
ratusza; 

6. CBŚP odkryła plantację marihuany 
7. nowa trasa; rzeczniczka Małgorzata 

Gajewska 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 

Brak 
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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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Generalnie dobra, ale za głośny reportaż o 
parkingowych  
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n)      Współczynnik 
przystępności językowej, 
liczony według polskiego 
odpowiednika indeksu 
mglistości Roberta 
Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

87% - wysoki 

 

 

 

 

Godzina emisji 09:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 4. akcje rowerowe; Paweł Olech 

5. CBŚP zlikwidowała plantację 
marihuany; przedstawicielka CBŚP 

6. kleszcze, borelioza; wypowiedź 
chorej 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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, 

Zachowana 
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afirmacji lub krytyki); 

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

Brak zwrotów i słów nacechowanych  

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Generalnie dobra, ale słaba jakość nagrania 
przedstawicielki CBŚP 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 

87% - wysoki 
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wskaźników) – WOI(A) 

 

  

 

 

Godzina emisji 10:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 4. zmiana organizacji ruchu; 

rzeczniczka ZMID 
5. metropolia – konsultacje; wiceprez. 

Warszawy 
6. szybki tramwaj do Wilanowa 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca, optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 
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f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Pojedyncze zwroty nacechowane 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 
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l)        Zawartość 
informacji własnych 
(własne wywiady lub 
uzyskane wypowiedzi, 
własne źródła informacji, 
relacje korespondentów z 
terenu i z zagranicy) 

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

82% -wysoki 

 

 

 

Godzina emisji 11:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 6. matematyka na Woli; wypowiedź - 

burmistrz dzielnicy 
7. koncert „Ocaleni”; reporterka; 

artyści; reportaż 
8. wsparcie dla T. Golloba; reporterka 
9. szybki tramwaj do Wilanowa 
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Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; duża, optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 
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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); 

Zachowana 

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

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

94% - bardzo wysoki 

 

 

 

 

 

 

Godzina emisji 12:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Olaf Ważyński 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 6. ruch na A2; wypowiedź policjanta 

7. samozwańczy parkingowi; reportaż 
– rozmowa z parkingowymi i 
kierowcami 

8. rowerowy maj; koordynator akcji 
9. zatrzymanie za narkotyki 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca 
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b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 
tonacji głosu, a w 
przypadku telewizji 

Zachowana 
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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); 

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Generalnie dobra, ale reportaż o 
parkingowych za głośny 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 

90% - wysoki 
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autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

 

 

 

Godzina emisji 13:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Olaf Ważyński 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 5. przedszkola; przedst. biura 

edukacji 
6. złodziej tulipanów; reporterka; 

przedstawicielka Zarządu 
Oczyszczania Miasta 

7. zmiany na ul. Marsa; rzeczniczka 
ZMID 

8. europejska rywalizacja rowerowa; 
przedstawiciel ZDM 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca, optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

d)      Zachowanie 
proporcji w zakresie: 
tematów (światowych, 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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krajowych i regionalnych); 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

94% - bardzo wysoki 

 

 

 

 

Godzina emisji 14:30:00 
Czas trwania  
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Prowadzący Olaf Ważyński 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 4. kolejki w US, rozliczenie vat; 

reportaż; przedstawicielka US 
5. pogrzeb S. Sutkowskiego 
6. stawy Walczewskiego 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca, optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 
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h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

1 informacja własna  

m)      Jakość techniczna 
audycji (słyszalność 
nagrań, równy poziom 
dźwięku, brak hałasu lub 

Dobra 
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nadmiaru głosów z tła) 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

90% - wysoki 

 

 

 

 

 

Godzina emisji 15:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Olaf Ważyński 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 1. referendum w sprawie wielkiej 

Warszawy; J. Sasin  
2. pikieta hodowców karpi; 

reportaż 
3. park ujazdowski; reporterka; 

przedstawicielka ZOM 
 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 
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b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 
tonacji głosu, a w 
przypadku telewizji 

Zachowana 
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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); 

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Generalnie dobra, ale źle słychać nagranie 
przedstawicielki Zarządu Oczyszczania Miasta 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 

87% - wysoki 
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autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

 

 

 

Godzina emisji 16:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Olaf Ważyński 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 4. smog; przedstawicielka „Warszawa 

bez smogu” 
5. dziecko wypadło z okna 
6. nie będzie zmian na ul. Marsa 
7. Syreni śpiew; reporter; rzeczniczka 

woj. konserwatora zabytków 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 
informacji od komentarza 
oraz przytaczanie źródeł 
przekazywanych 

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 
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informacji;  

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

94% - bardzo wysoki 
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Godzina emisji 17:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Olaf Ważyński 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 5. dziecko wypadło z okna; 

przedstawiciel Policji 
6. szybki tunel; przedstawiciel 

stowarzyszenia „Tunel w Falenicy”; 
radna 

7. matematyka na Woli; burmistrz 
8. Powiśle – zajęcia na kajakach 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 
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terenu i z zagranicy) 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

94% - bardzo wysoki 

 

 

 

 

Godzina emisji 18:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Olaf Ważyński 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 4. Mieszkania 2030; prezydent 

Warszawy;  
5. rekrutacja do szkół; 

przedstawicielka Biura Edukacji 
6. elektrośmieci, baterie; 

przedstawiciel Europejskiej 
Platformy Recyklingu 

7. Gest wsparcia dla Golloba 
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Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Wypowiedź jedynie HGW 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 
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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); 

Zachowana 

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

Brak zwrotów i słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

86% - wysoki 

 

 

 

 

 

Środa, 26 kwietnia 

 

Godzina emisji 06:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 8. dziecko wypadło z okna 

9. bieg dla Golloba; reportaż 
10. samolot trafiony piorunem; 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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czy też inne?); 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 
tonacji głosu, a w 
przypadku telewizji 
neutralność w zakresie 

Zachowana 
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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); 

Brak 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 

91% - bardzo wysoki 
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(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina emisji 07:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 7. Tunel w Falenicy; przedstawiciel 

Inicjatywy Tunel w Falenicy; radna 
dzielnicy 

8. Mieszkania na Targówku; 
wypowiedź prezydent Warszawy 

9. rejsy na Wiśle 
 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

d)      Zachowanie 
proporcji w zakresie: 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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tematów (światowych, 
krajowych i regionalnych); 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Wypowiedź jedynie HGW 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak informacji infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów i zwrotów nacechowanych 
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k)      Wyraźne oddzielenie 
informacji od komentarza 
oraz przytaczanie źródeł 
przekazywanych 
informacji;  

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Generalnie dobra, ale ost. news na jinglu 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

79% - niezbyt wysoki 

 

 

Godzina emisji 08:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 8. Szpital dziecięcy; rzeczniczka woj. 
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konserwatora zabytków 
9. elektrośmieci; przedstawiciel 

organizatora 
10. 31. Warszawskie spotkania 

muzyczne; dyr. art. wydarzenia 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 

Brak 
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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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

91% - bardzo wysoki 

 

 

 

 

Godzina emisji 09:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 7. Za głośna ul. Wołoska; reporterka; 

wypowiedź przedstawiciela ZDM 
8. sześciolatki w szkołach; dyrektor 

biura edukacji 
9. Żużlowe zawody Grand Prix 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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, 

Zachowana 
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afirmacji lub krytyki); 

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

Brak zwrotów i słów nacechowanych  

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 

91% - bardzo wysoki 
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wskaźników) – WOI(A) 

 

  

 

 

Godzina emisji 10:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 7. Stacja Muzeum – wystawa; 

przedstawiciel Stacji Muzeum 
8. akcja sterylizacji i kastracji 

zwierząt; przedstawicielka ratusza 
9. rejsy wycieczkowe po Wiśle 

 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca, optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 
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f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak zwrotów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 
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l)        Zawartość 
informacji własnych 
(własne wywiady lub 
uzyskane wypowiedzi, 
własne źródła informacji, 
relacje korespondentów z 
terenu i z zagranicy) 

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

91% -bardzo wysoki 

 

 

 

Godzina emisji 11:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marta Hernik 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 10. informacje dla kierowców 

11. Żegluga śródlądowa; kapitan 
pchacza Hetman; przedstawiciel 
urzędu marszałkowskiego 

12. budynki stają się zabytkami; 
mieszkaniec; przedstawicielka 
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stowarzyszeń; reporter 
13. rozliczenia pit; reportaż 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; duża, optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 
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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); 

Zachowana 

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

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

94% - bardzo wysoki 

 

 

 

 

 

 

Godzina emisji 12:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Natalia Rozbicka 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 10. metro; wojewoda mazowiecki; 

wiceprezydent Warszawy 
11. utrudnienia na A2 
12. Wołoska – za głośna; 

reporterka; przedstawiciel ZDM 
13. kolejny budynek wpisany na listę 

zabytków; rzeczniczka woj. kons. 
zabytków 

14. Stacja Muzeum; przedstawiciel 
Stacji Muzeum 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

5; wystarczająca, b. duża 
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b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 
tonacji głosu, a w 
przypadku telewizji 

Zachowana 
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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); 

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 

94% - bardzo wysoki 
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autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

 

 

 

Godzina emisji 13:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Natalia Rozbicka 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 9. budowa metra na Woli; burmistrz 

10. metropolia Warszawska; wójt 
11. Brwinów – pieniądze unijne 
12. sterylizacja i kastracja zwierząt; 

przedstawicielka ratusza 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca, optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak 

k)      Wyraźne oddzielenie 
informacji od komentarza 
oraz przytaczanie źródeł 
przekazywanych 

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 
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informacji;  

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

82% - wysoki 

 

 

 

 

Godzina emisji 14:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Natalia Rozbicka 
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Forszpan Brak 
Tematy newsów 7. konsultacje w sprawie wielkiej 

Warszawy; Burmistrz Brwinowa 
8. budowa platformy satelitarnej; 

prezes firmy 
9. bieg 3 maja 
10. informacje dla kierowców 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca, optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Wypowiedź jednej strony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 
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h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

m)      Jakość techniczna 
audycji (słyszalność 
nagrań, równy poziom 
dźwięku, brak hałasu lub 

Dobra 
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nadmiaru głosów z tła) 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

82% - wysoki 

 

 

 

 

 

Godzina emisji 15:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Natalia Rozbicka 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 4. metro; wojewoda; 

5. adwokat reprywatyzacja;  
6. Grodzisk Maz. referentum; 

burmistrz 
7. zapowiedź pogrzebu śp. Witolda 

Pyrkosza 
8. zapisy do przedszkoli; wicedyr. 

biura  
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

5; wystarczająca 
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b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Wypowiedź jednej strony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 
tonacji głosu, a w 
przypadku telewizji 

Zachowana 
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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); 

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 

82% - wysoki 
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autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

 

 

 

Godzina emisji 16:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Natalia Rozbicka 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 8. reprywatyzacja;  

9. budynki zabytkami; reporter; 
mieszkaniec; przedstawicielka 
stowarzyszeń; rzeczniczka woj. 
kons. zabytków 

10. konsultacje dot. metropolii; 
burmistrz 

11. Stacja Muzeum; przedstawiciel 
Stacji Muzeum 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

d)      Zachowanie 
proporcji w zakresie: 
tematów (światowych, 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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krajowych i regionalnych); 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Wypowiedź jednej strony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

82% - wysoki 
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Godzina emisji 17:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Natalia Rozbicka 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 9. budowa metra; wojewoda 

10. referendum; wójt gminy 
11. Brwinów – dotacje z UE; 

reporterka 
12. Sport – mecz; M. Żewłakow 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Wypowiedź jednej strony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 
przekazów mieszczących 

Brak przekazów infotainmentowych 
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się w kategorii 
„infotainment”;  

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

82% - wysoki 

 

 

 

 

Godzina emisji 18:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Natalia Rozbicka 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 8. referendum Grodzisk Maz; 

9. zapisy do przedszkoli; wicedyr 
biura edukacji 

10. budowa metra na Woli; 
wojewoda; reporterka; 
wiceprezydent Warszawy 

11. sterylizacja i kastracja zwierząt; 
przedstawicielka ratusza 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
4; wystarczająca 
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jednym wydaniu; 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 

Zachowana 
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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); 

Brak zwrotów i słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 
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o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

94% - bardzo wysoki 

 

 

 

 

 

Czwartek, 27 kwietnia 

 

Godzina emisji 06:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 11. metro na Woli; wojewoda; 

wiceprezydent Warszawy; 
wojewoda 

12. koncert Jana Pietrzaka; 
wypowiedź jubilata;  

13. budowa placu zabaw; 
reporterka; przedstawicielka ZOM; 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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, 

Zachowana 
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afirmacji lub krytyki); 

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

Brak 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 

91% - bardzo wysoki 
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wskaźników) – WOI(A) 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina emisji 07:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 10. mecz legend; M. Żewłakow 

11. barierki na przystanku; reportaż 
12. zapisy do przedszkoli; wicedyr. 

biura edukacji 
 
 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

d)      Zachowanie 
proporcji w zakresie: 
tematów (światowych, 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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krajowych i regionalnych); 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak informacji infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów i zwrotów nacechowanych 
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k)      Wyraźne oddzielenie 
informacji od komentarza 
oraz przytaczanie źródeł 
przekazywanych 
informacji;  

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

91% - bardzo wysoki 

 

 

Godzina emisji 08:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 11. zielona fala na Żwirki i Wigury; 
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reporterka; 
12. rejsy wycieczkowe na Wiśle; 

przedstawiciel ZTM 
13. budynki stają się zabytkami; 

reporter; mieszkaniec; 
przedstawicielka stowarzyszeń; 
rzeczniczka woj. kons. zabytków 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 
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h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

m)      Jakość techniczna 
audycji (słyszalność 
nagrań, równy poziom 
dźwięku, brak hałasu lub 

Dobra  
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nadmiaru głosów z tła) 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

91% - bardzo wysoki 

 

 

 

 

Godzina emisji 09:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 10. Grodzisk Maz. referendum; 

burmistrz 
11. rondo Radosław; reporterka 
12. budowa metra na Woli; 

reporterka; wojewoda; 
wiceprezydent Warszawy 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 
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b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Wypowiedź jednej strony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 
tonacji głosu, a w 
przypadku telewizji 

Zachowana 
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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); 

Brak zwrotów i słów nacechowanych  

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 

79% - niezbyt wysoki 



398 
 

autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

  

 

 

Godzina emisji 10:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 10. referendum w Grodzisku Maz;  

11. mecz legend; M. Żewłakow 
12. Muzeum Warszawy; 

przedstawiciel biura kultury miasta; 
wicedyrektor muzeum 
 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca, optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 



399 
 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 
informacji od komentarza 
oraz przytaczanie źródeł 
przekazywanych 

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 
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informacji;  

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

91% -bardzo wysoki 

 

 

 

Godzina emisji 11:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 14. informacje drogowe 
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15. rejsy wycieczkowe na Wiśle; 
przedstawiciel ZTM 

16. Akcja oddawania krwi 
17. zatrzymany złodziej 

samochodów; przedstawicielka 
policji 

18. referendum w sprawie ustawie 
metropolitalnej; burmistrz 
Grodziska 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

5; duża, optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 
przekazów mieszczących 
się w kategorii 

Brak przekazów infotainmentowych 
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„infotainment”;  

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

94% - bardzo wysoki 

 

 

 

 

 

 

Godzina emisji 12:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Natalia Rozbicka 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 15. mała ustawa reprywatyzacyjna 

16. nagroda literacka; reporterka; 
przewodniczący jury 

17. Politechnika Warszawska 
18. Bieg Konstytucji; organizator; 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
5; wystarczająca, b. duża 
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jednym wydaniu; 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 

Zachowana 



405 
 

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); 

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 
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o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

94% - bardzo wysoki 

 

 

 

Godzina emisji 13:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Natalia Rozbicka 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 13. referendum w Markach 

14. protest ekologów; dyrektor 
fundacji Greenpeace Polska 

15. zatrzymany złodziej 
samochodów – wypowiedż 
policjantki 

16. Muzeum Warszawy; 
przedstawiciel biura kultury miasta; 
wicedyrektor muzeum 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca, optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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d)      Zachowanie 
proporcji w zakresie: 
tematów (światowych, 
krajowych i regionalnych); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

88% - wysoki 

 

 

 

 

Godzina emisji 14:30:00 
Czas trwania  
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Prowadzący Natalia Rozbicka 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 11. „milion drzew dla Warszawy”; 

reportaż 
12. AZS Politechnika Warszawa; 

przedstawiciel klubu;  
13. akcja rozdawania flag na 

Ursynowie 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca, optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 
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h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Pojedyncze zwroty nacechowane  

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

m)      Jakość techniczna 
audycji (słyszalność 
nagrań, równy poziom 
dźwięku, brak hałasu lub 

Dobra 



411 
 

nadmiaru głosów z tła) 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

86% - wysoki 

 

 

 

 

 

Godzina emisji 15:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Natalia Rozbicka 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 9. referenda w sprawie metropolii 

warszawskiej; reporterka 
10. Noc Muzeów; prezydent 

Warszawy 
11.  protest ekologów; dyr. 

fundacji Greenpeace Polska 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 
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b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Wypowiedź jednynie HGW 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 
tonacji głosu, a w 
przypadku telewizji 

Zachowana 
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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); 

Pojawiają się zwroty nacechowane 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 

78% - niezbyt wysoki 
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autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

 

 

 

Godzina emisji 16:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Natalia Rozbicka 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 12. referenda 

13. zmiany w warszawskiej 
siatkówce; wiceprezes klubu 

14. „Milion drzew dla Warszawy”; 
prezes zarządu Pałacu; 
wiceprezydent Warszawy 

15. Marki – młodzieżowy budżet 
obywatelski 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Wypowiedź jednej strony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 
informacji od komentarza 
oraz przytaczanie źródeł 
przekazywanych 

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 
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informacji;  

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

82% - wysoki 
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Godzina emisji 17:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Natalia Rozbicka 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 13. „lista śpiochów”, mała ustawa 

reprywatyzacyjna 
14. aplikacja - przewodnik po 

regionie; przedstawicielka urzędu 
15. Noc Muzeów; dyrektor muzeum 
16. rozbudowa szkoły 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

g)      Obecność lub brak 
przekazów mieszczących 
się w kategorii 

Brak przekazów infotainmentowych 
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„infotainment”;  

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

94% - bardzo wysoki 

 

 

 

 

Godzina emisji 18:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Natalia Rozbicka 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 12. referenda metropolitalne 

13. AZS Politechnika Warszawa; 
przedstawiciel klubu; wiceprezes 
klubu 

14. młodzieżowy budżet obywatelski 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 
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b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 
tonacji głosu, a w 
przypadku telewizji 

Zachowana 
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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); 

Brak zwrotów i słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 

91% - bardzo wysoki 
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autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

 

Środa , 26 kwietnia 2017 roku 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Premier Beata Szydło powiedziała, że za późno 
już jest na robienie referendum, na którego 
przeprowadzenie Związek Nauczycielstwa 
Polskiego złożył wniosek, sprawie reformy 
oświaty, gdyż prace są już zbyt zaawansowane 
(wypowiedz Premier B. Szydło); cztery osoby 
staną przed sądem w sprawie wyłudzenia 
kredytów w bankach w Ostrołęce (wypowiedź z 
Sądu); Generał Tomasz Miłkowski od dziś nowym 
szefem BOR; USA zaniepokojone tureckimi 
nalotami w Syrii i Iraku, które z nikim nie zostały 
uzgodnione; w szkole numer 221 na 
warszawskiej Woli uczniowie będą mogli uczyć 
się matematyki według autorskiego programu 
przygotowanego przez jednego z profesorów 
Uniwersytetu warszawskiego (wypowiedź 
Wojciecha Strzałkowskiego Burmistrza Dzielnicy) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
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% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 07:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Komisja Weryfikacyjna w sprawie warszawskiej 
reprywatyzacji zacznie pracę od 5 maja 
(wypowiedź Patryka Jaki); nie znikną festiwale z 
płockiej plaży (wypowiedź pomysłodawcy 
wprowadzenia ciszy nocnej z PIS);  w tym roku 
gospodarka polska wzrośnie o 3,5 %-tak zakłada 
przyjęty przez Rząd plan na najbliższe lata); w 
Ostrołęce licealistki mają ambitny plan 
„Rewolucyjni Krytycy Reklamy” zmienić oblicze 
reklam, by przestały straszyć i manipulować 
informacją (wypowiedzi autorek pomysłu); 
ogłoszono skład Jury tegorocznego Festiwalu 
Filmowego w Cannes 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
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, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 100% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Na lotnisku im. Chopina lądowała awaryjnie 
samolot lecący do Brukseli, w który uderzył 
piorun (wypowiedź pasażera); IPN objął opieką 
Izbę Pamięci poświęconą Ks. Romanowi 
Kotlarzowi -kapelanowi Sierpnia’76; specjalna 
komisja zbada, czy w Zgromadzeniu 
Parlamentarnym Rady Europy doszło do korupcji 
(relacja Andrzeja Gebera); szkoły brały udział w 
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zbieraniu elektrośmieci pod akcją „Zbieraj z 
klasą”, a finał akcji odbył się na Stadionie Legii 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
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, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 100% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 09:01:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Na mazowieckich odcinkach krajowych dróg 
numer 7 i 76dwa poważne wypadki- są 
utrudnienia; do końca maja ma się zakończyć 
przeglądanie w IPN tajnych archiwów PRL a pełne 
ujawnienie tych zasobów nastąpi w połowie 
czerwca (wypowiedź z IPN); w Radomiu 
psychologowie zachęcają rodziców dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie od zapisywania 
ich do Szkół Specjalnych (wypowiedź Dyrektorki 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Prezes 
Stowarzyszenia „Razem”); jest w planach 
wybudowanie elektrowni słonecznej w miejsce  
elektrowni atomowej w Czarnobylu-dziś obchody 
rocznicy katastrofy (relacja Rafał Motriuk)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
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e) Zrównoważenie Poprawne  
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, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 100% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Ratownicy medyczni chcą podwyżek i 
zapowiadają protesty w całym kraju (wypowiedź 
z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników 
Polskiego Ratownictwa Medycznego); 
Ministerstwo Pracy chce pomóc osobom 
niepełnosprawnym (wypowiedź z Ministerstwa); 
zaostrza się sytuacja w Donbasie na wschodzie 
Ukrainy, są ranni; trwa eksperymentalny rejs 
specjalnej barki po Wiśle -celem było promocja 
transportu rzecznego i badanie rzeki (wypowiedź 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i kapitana barki);  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
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% 
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  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

W okolicach mińska Mazowieckiego zablokowana 
droga krajowa numer 50 (wypowiedź z Policji); 
politycy domagają się Komisji Śledczej w sprawie 
zakupu Caracali (wypowiedź z Kukiz’15); w 
szkole w spadł uczniom na głowy sufit w jednej z 
klas poznańskiego gimnazjum, kilkoro uczniów 
jest rannych; w ciechanowskiej wieży ciśnień ma 
powstać Świątynia Nauki (wypowiedź z Centrum 
Nauki Kopernik); w USA odbędzie się pierwsza 
transmisja ze stacji kosmicznej w formacie 
UltraHD (relacja Rafała Motriuka) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
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, korespondencja zagraniczna 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 100% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 12:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Spadło w Polsce bezrobocie do rekordowo 
niskiego- najniższe po 1989 roku (wypowiedź 
Premier Beaty Szydło); trwa eksperymentalny 
rejs specjalnej barki po Wiśle -celem było 
promocja transportu rzecznego i badanie rzeki 
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(wypowiedź z Resortu Gospodarki Wodnej i 
kapitana barki); przedstawiciele europejskich 
rządów zatwierdzili zgodę na zniesienie wiz dla 
Ukraińców; kradzież stulecia w Paragwaju, gdzie 
50 uzbrojonych mężczyzn zaatakowali firmę 
zajmująca się konwojowaniem z pieniędzmi i 
ukradli co najmniej 40 mln dolarów (wypowiedź 
pracownika firmy); coraz bardziej możliwa 
aktywizacja seniorów poprzez uniwersytety 
trzeciego wieku dzięki finansowaniu z 
Ministerstwa Nauki a jedna z fundacji na 
Mazowszu zorganizuje projekt skierowany do 
słuchaczy takich uniwersytetów (wypowiedź Ewy 
Jarockiej z fundacji) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Niezachowana (jeden news bardzo krótki)  
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 13:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Wojewoda Mazowiecki wydała powtórne 
zezwolenie na budowę metra w Warszawie 
wstrzymane przez Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (wypowiedź Wojewody); już jutro 
otwarcie fragmentu drogi szybkiego ruchu S7 na 
wysokości Szydłowca (relacja Barbar Bednarz); 
zmarł Zdzisław Pietrasik-krytyk filmowy i 
teatralny, dziennikarz, publicysta; zamieszanie 
wokół Cezarego Morawskiego - zarząd 
województwa zadecydował o odebraniu mu 
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funkcji Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu 
(wypowiedź jednego z aktorów teatru) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  
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 14:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Wojewoda Mazowiecki wydała powtórne 
zezwolenie na budowę metra w Warszawie 
wstrzymane przez Inspektora Nadzoru 
Budowlanego; pogrzeb aktora Witolda Pyrkosza 
odbędzie się w piątek w podwarszawskiej Górze 
Kalwarii; w jednej z największych na świecie 
drukarek 3D w Radomiu wydrukowano 
pełnowymiarowy samochód dostawczy który 
pojawił się na targach w Hannoverze (wypowiedź 
Prezesa); podczas majówki wyjedzie 56 
dodatkowych pociągów kolejarze zachęcają do 
wcześniejszego zakupu biletów (wypowiedź z PKP 
InterCity); dla szkół rusza program „Rowerowy 
maj” zachęcający dzieci do przyjeżdżania do 
szkoły wszystkim, co jest napędzane siłą mięśni  
(wypowiedź Dyrektora jednej ze szkół w Płocku i 
uczniów) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
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% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Płock dostanie dofinansowanie na różne 
inwestycje 7,5 mln złotych, w większości na 
instytucje kultury (wypowiedź Marszałka 
Województwa); Tomasz Gollob dochodzi do 
siebie po wybudzeniu ze śpiączki (wypowiedź 
lekarza i przyjaciela sportowca C. Rybackiego); 
coraz więcej osób przekazuje 1% na OPP 
(wypowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej); zostanie odnowiona figura Matki 
Boskiej z dzieciątkiem z Kurii Radomskiej i 
wpisana do rejestru zabytków (wypowiedź 
Księdza Kanclerza E. Poniewierskiego);  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  
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 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Premier dyscyplinuje Ministrów po wypowiedzi 
Anny Strażyńskiej Minister Cyfryzacji (wypowiedź 
Rzecznika Rządu); szczecińska barka śródlądowa 
zatonęła w Hamburgu-podczas załadunku 
przełamała się; odbył się eksperymentalny rejs 
specjalnej barki po Wiśle -celem było promocja 
transportu rzecznego (wypowiedź z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego); od 1 lipca zacznie obowiązywać 
rozszerzona lista refundacyjna na dwa 
nowoczesne terapie dla chorych na stwardnienie 
rozsiane; ćwiczenia przeciwpożarowe w lasach w 
Gdynie (wypowiedzi ze Straży Pożarnej)  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Niezachowana (jeden news bardzo krótki) 
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 17:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 
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Tematy newsów 

Wojewoda Mazowiecki wydała powtórne 
zezwolenie na budowę metra w Warszawie 
wstrzymane przez Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (relacja Martyny Szymczakowskiej, 
wypowiedź Wojewody); MEN i IPN zapowiada, że 
w zreformowanej szkole będzie więcej godzin 
historii (wypowiedź autora nowej podstawy 
programowej z historii); Katarzyna Lubnauer 
została szefową klubu Nowoczesna, w związku z 
podjęciem decyzji w partii o oddzieleniu 
stanowiska szefa partii od stanowiska szefa klubu 
parlamentarnego; płocki projekt onkologiczny „W 
grupie siła” wychodzi poza obszar miasta, chcą 
dołączyć do niego inne gminy i powiaty 
(wypowiedź Prezesa Izby Lekarskiej w Płock i ze 
Starostwa w Sierpcu); polska firma kosmiczna z 
Piaseczna stworzy modułową platformę 
satelitarną HyperSat  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak wiadomości ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak wiadomości ze 
świata) 

e) Zrównoważenie Poprawne  
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 18:00:00 
Prowadzący Przemysła Lis 

Tematy newsów 

W związku z planowaną Metropolią Warszawską o 
referendum u siebie w gminie zadecydował 
Grodzisk Mazowiecki, a Lesznowola obraduje nad 
przyjęciem takiej decyzji (wypowiedź Burmistrza 
Grodziska); już jutro otwarcie fragmentu drogi 
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szybkiego ruchu S7 na wysokości Szydłowca 
(relacja Barbar Bednarz); Sąd Rejonowy w 
Oświęcimiu orzekł, że zatrzymanie Sebastiana K., 
który przyczynił się do wypadku rządowej 
limuzyny było bezzasadne; w Stacja Muzeum 
została otwarta wystawa „Ciuchcie warszawskie” 
(wypowiedź z Muzeum) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak wiadomości ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak wiadomości ze 
świata) 

e) Zrównoważenie Poprawne  
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 19:00:00 
Prowadzący Przemysła Lis 

Tematy newsów 

W związku z planowaną Metropolią Warszawską o 
referendum u siebie w gminie zadecydował 
Grodzisk Mazowiecki; azjatycki Bank AIB jest 
zainteresowany wsparciem finansowym budowy 
Centralnego Portu Lotniczego w Polsce 
(wypowiedź z AIB); Premier B. Szydło uważa, że 
dzięki dobrze rozwijającej się polskiej gospodarce 
rodzime firmy są coraz lepsze i bardziej 
konkurencyjne (wypowiedź Prezesa Radmotu z 
Radomia); coraz bardziej możliwa aktywizacja 
seniorów poprzez uniwersytety trzeciego wieku 
dzięki finansowaniu z Ministerstwa Nauki a jedna 
z fundacji na Mazowszu zorganizuje projekt 
skierowany do słuchaczy takich uniwersytetów 
(wypowiedź Ewy Jarockiej); przedstawiciele 
europejskich rządów zatwierdzili zgodę na 
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zniesienie wiz dla Ukraińców (relacja Pawła 
Buszko, przytoczona wypowiedzi Petro 
Poroszenki) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
jest na najważniejszy temat dnia) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany i jeden za krótki) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niezachowana (brak informacji kim jest Pani Ewa 
Jarocka 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 76,92% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Przemysła Lis 

Tematy newsów 

W warszawskich przedszkolach ruszyły zapisy na 
dyżury wakacyjne w przedszkolach (wypowiedź z 
Biura Edukacji Urzędu Miasta); zostanie 
odnowiona figura Matki Boskiej z dzieciątkiem z 
Diecezji Radomskiej i wpisana do rejestru 
zabytków (wypowiedź Księdza Kanclerza E. 
Poniewierskiego); w Rzeszowie przedstawiciele 
państw Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii, Rumunii 
i Słowenii rozmawiali o większym dostępie do 
funduszy unijnych dla rolników (wypowiedź 
wiceprezesa  Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa); polska firma kosmiczna 
z Piaseczna chce stworzyć modułową platformę 
satelitarną (wypowiedź prezesa firmy) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
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jest na najważniejszy temat dnia) 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak wiadomości ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany) 

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 79,49% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 21:00:00 
Prowadzący Przemysła Lis 

Tematy newsów 

Wojewoda Mazowiecki wydała powtórne 
zezwolenie na budowę metra w Warszawie 
wstrzymane przez Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (relacja Martyny Szymczakowskiej, 
wypowiedź Wojewody); dokładnie z miesiąc 
zostanie otwarte po remoncie Muzeum Warszawy 
trwającym od 2014 roku (wypowiedź z Biura 
Kultury Miasta i Wicedyrektora Muzeum); w 
jednej z największych na świecie drukarek 3D w 
Radomiu wydrukowano pełnowymiarowy 
samochód, który pojawił się na targach w 
Hannoverze (wypowiedz inżyniera); za utwór 
„Pan Ciuchcia” została przyznana Nagroda im. 
Michała Jagodzińskiego ufundowana przez Polskie 
Radio PiK 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (wiadomości tylko z regionu) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak informacji z kraju i 
ze świata) 

e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane) 

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 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Przemysła Lis 

Tematy newsów 

Burmistrz Brwinowa skrytykował sposób 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
przeprowadzonych przez PIS w sprawie 
Metropolii Warszawskiej (wypowiedź Burmistrza);  
zbliża się zakończenie składania zeznań PIT, 
coraz więcej osób przekazuje 1% na OPP 
(wypowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej); na stacji PKP Służew postawione 
zostały barierki ochronne- między innymi po 
interwencji RDC, by zwiększyć bezpieczeństwo, 
aby ludzie nie chodzili na skróty (relacja Cyryla 
Skiby, wypowiedzi pasażerów); na Białorusi 
władza i opozycja zorganizowały oddzielne 
obchody rocznicy wybuchu w elektrowni 
atomowej w Czarnobylu (relacja Włodzimierza 
Paca) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niezachowana (brak wyraźnego oddzielenia 
dwóch ostatnich newsów)  

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 82,05% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Przemysła Lis 

Tematy newsów 

W warszawskich przedszkolach ruszyły zapisy na 
dyżury wakacyjne w przedszkolach (wypowiedź z 
Biura Edukacji Urzędu Miasta); Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Warszawie na listę 
zabytków zostały wpisane kolejne budynki 
(relacja Cyryla Skiby, wypowiedzi Rzeczniczki 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
mieszkańców i Prezesa Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Mazowieckiej); radomscy 
policjanci prowadzą akcję znakowania rowerów, 
który pomoże zabezpieczyć go przed kradzieżą 
(wypowiedź z Wydziału Prewencji Policji Miejskiej 
w Radomiu); ruszył przetarg na projekt „Zielona 
fala” dotyczący sterowania sygnalizacją świetlną 
na dziewięciu skrzyżowaniach w Warszawie 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
jest na najważniejszy temat dnia) 

c) Zróżnicowanie 
Niezróżnicowane (brak informacji ze kraju i ze 
świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (informacje tylko z 
regionu) 

e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany) 

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 75,64% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

Czwartek, 27 kwietnia 2017 roku 
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Godzina 06:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

W związku z planowaną Metropolią Warszawską o 
referendum u siebie w gminie zadecydował 
Grodzisk Mazowiecki; dziś otwarcie budowanej 
nowej trasy S7 na wysokości Szydłowca (relacja 
Barbary Bednarz); Parlament Europejski chce 
uchylić immunitet Marin Le Pen kandydatki na 
Prezydenta Francji, podejrzana o nadużycie 
funduszy unijnych; MEN zapowiada, że w 
zreformowanej szkole będzie więcej godzin 
historii (wypowiedź autora nowej podstawy 
programowej z historii) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Wojewoda Mazowiecki wydała powtórne 
zezwolenie na budowę metra w Warszawie 
wstrzymane przez Inspektora Nadzoru 
Budowlanego (wypowiedź Wojewody); Premier 
dyscyplinuje Ministrów po wypowiedzi Anny 
Strażyńskiej Minister Cyfryzacji (wypowiedź 
Rzecznika Rządu); płocki projekt onkologiczny 
„W grupie siła” wychodzi poza obszar miasta, 
chcą dołączyć do niego inne gminy i powiaty 
(wypowiedź lekarza-onkologa o ze Starostwa w 
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Sierpcu); zmarł reżyser Jonathan Demme, 
twórca między innymi filmu „Milczenie owiec” 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Nowe zarzuty dla warszawskiego adwokata 
zamieszanego w tzw. aferę dzikiej prywatyzacji; 
Katarzyna Lubnauer została szefową klubu 
Nowoczesna, w związku z podjęciem decyzji w 
partii o oddzieleniu stanowiska szefa partii od 
stanowiska szefa klubu parlamentarnego 
(wypowiedź szefa Nowoczesnej R. Petru oraz G. 
Schetyny z PO); polski lek onkologiczny przejdzie 
badania kliniczne w USA; według raportu 
Komisarza Praw Człowieka Rady Europy prawa 
człowieka w Europie są zagrożone (relacja Artura 
Gebera); nominowano pięciu autorów do 
Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (wypowiedź 
Prezesa Fundacji im. W. Szymborskiej) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 100% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 09:01:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

O referendach u siebie w gminach zadecydowały 
Grodzisk Mazowiecki i Lesznowola w związku z 
planowaną Metropolią Warszawską; odbędzie się 
dziś konferencja w Radomiu dotycząca tego, 
dlaczego i jak trudno walczyć z dopalaczami 
(wypowiedź z radomskiego Sanepidu); Egipt 
zaostrza środki bezpieczeństwa przez wizyta 
papieża Franciszka (relacja Wojciecha 
Cegielskiego) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

W Radomiu Straż Miejska organizuje „wiosenne 
porządki”, do których może przyłączyć się każdy 
mieszkaniec miasta (wypowiedź ze Straży 
Miejskiej); w warszawskich przedszkolach ruszyły 
zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach 
(wypowiedź z biura Urzędu Miasta); Targi 
Przemysłowo-Technologiczne w Hannoverze 
korzystne dla polskich firm, o czym informuje 
Minister Rozwoju (wypowiedź Ministra); Komisja 
Europejska ogłosi dzisiaj, czy Polska zostanie 
ukarana za wycinkę Puszczy Białowieskiej 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
jest na najważniejszy temat dnia) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
) 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 11:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Zatrzymano handlarzy m.in. brudnymi 
pieniędzmi, sterydami, którzy swoje siedziby 
mieli na terenie całego kraju (wypowiedź z 
Komendy Policji w Gdańsku); afera wokół 
Ministra Cyfryzacji Anny Strażyńskiej to według 
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Leszka Millera akcja czysto wizerunkowa Pani 
Premier Beaty Szydło (wypowiedź L. Millera); 
Policja ostrzega przed fałszywymi stronami 
internetowymi z punktami karnymi; dziś w 
Krakowie wspomina się Krzysztofa Skrzyneckiego 
w dwudziestą rocznicę jego śmierci (wypowiedź 
Dyrektora Piwnicy pod Baranami); odbyła się 
pierwsza transmisja ze stacji kosmicznej w 
formacie UltraHD (relacja Rafała Motriuka) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Niepoprawne (wypowiedź tylko jednej ze stron) 
f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
) 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 12:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Pracownicy handlu na 2 maja zapowiadają duża 
akcję protestacyjną- strajk; ratownicy medyczni 
chcą podwyżek i zapowiadają protesty w całym 
kraju (wypowiedź Rzecznika Polskie Rady 
Ratowników Medycznych); o referendach u siebie 
w gminach zadecydowały Grodzisk Mazowiecki i 
Lesznowola w związku z planowaną Metropolią 
Warszawską; podczas wakacji na Bugu będzie 
można pływać katamaranem z inicjatywy Gminy 
Korczew (wypowiedź Wójta Gminy) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  
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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 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Minister Sprawiedliwości przedstawił nową 
koncepcję ustawy o obronie koniecznej 
(wypowiedź Ministra); w Radomiu jest już 
zezwolenie na budowę nowego stadionu 
piłkarskiego (wypowiedź Prezydenta Miasta); 
Urząd Marszałkowski Mazowsza przygotował 
aplikację dla turystów Mazovia Play (wypowiedź z 
Urzędu); w Nepalu uratowano tajwańskiego 
podróżnika, który przez 47 dniu koczował w 
górach 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niezachowana (podanie błędnej nazwy „Mazovia 
Play”, gdy powinno być „Play Mazovia!”) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 14:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Premier Rządu będzie mieć  spotkanie 
dyscyplinujące z władzami samorządów; w 
Chełmie Prokuratura wszczęła postępowanie w 
sprawie wypadku na crossie Tomasza Golloba 
(wypowiedź z Prokuratury); niemiecka policja 
zatrzymała żołnierza Bundeswehry podejrzanego 
o planowanie zamachu terrorystycznego (relacja 
Waldemara Maszewskiego; rozpoczyna się sezon 
linii turystycznych na Wiśle (wypowiedź z ZTM); 
na zamku  w Iłży podczas majówki odbędzie się 
XX Turniej  Rycerski (wypowiedź zastępcy 
Burmistrza i uczestników)  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

W Ostrołęce w miejskich przedszkolach brakuje 
miejsc dla dzieci (wypowiedź z Urzędu Miasta); 
Minister Sprawiedliwości przedstawił nową 
koncepcję ustawy o obronie koniecznej 
(wypowiedź Ministra); wieczorem poznamy 
laureatów laureatką Nagrody Literackiej m.st. 
Warszawy (wypowiedź Przewodniczącego Jury); 
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w Radomiu zostało posadzonych 4 tysiące dębów 
z okazji święta Dni Lasu (wypowiedzi 
uczestników); IMiGW prognozuje silne opady 
deszczu, ale w ciągu weekendu powinno się 
ocieplić rozpogodzić (wypowiedź z IMiGW)  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  
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 16:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

W przyszłym roku rusza remont zabytkowej 
kamienicy Deskurów w Radomiu (wypowiedź 
Prezydenta Miasta); zatrzymano handlarzy 
sterydami, którzy swoje siedziby mieli na terenie 
całego kraju (wypowiedź z Komendy Policji w 
Gdańsku); trwa akcja ratunkowa w Stoczni w 
Gdyni, gdzie zaczął tonąć dok z norweskim 
tankowcem (relacja Sebastiana Kwiatkowskiego);  
Podczas Dni Ostrołęki  Urząd Miasta przygotował 
dla uczestników liczne atrakcje (wypowiedź 
Wiceprezydenta Miasta)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwsza 
wiadomość nie jest najistotniejszy temat dnia) 

c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  
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 83,33% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Pracownicy handlu na 2 maja zapowiadają duża 
akcję protestacyjną- strajk włoski (wypowiedź z 
Izby Handlowej); akcja brytyjskiej policji w 
pobliżu Downing Street w Londynie po incydencie 
z użyciem noży; podwarszawskie samorządy 
chcą referendum w sprawie przyłączenia od 
Metropolii Warszawskiej (relacja Martyny 
Szymczakowskiej); w Siedlcach po latach zostało 
reaktywowane miasteczko rowerowe; podczas 
wakacji na Bugu będzie można pływać 
katamaranem z inicjatywy Gminy Korczew 
(wypowiedź Wójta Gminy); w Ostrołęce w 
kamienicy przy ul. Bema będzie Filia Muzeum 
Sztuki Kurpiowskiej(wypowiedz Dyrektora 
Muzeum) 

a) Liczba newsów 6, wysoka liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Niezachowana (jeden news bardzo krótki) 
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 88,46% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

W Pruszkowie będzie referendum w sprawie 
przyłączenia do Metropolii Warszawskiej; odbył 
się 9-dniowy eksperymentalny rejs specjalnej 
barki po Wiśle -celem było promocja transportu 
rzecznego (wypowiedź z Resortu Gospodarki 
Wodnej i kapitana barki); ruszył przetarg na 
projekt „Zielona fala” dotyczący sterowania 
sygnalizacją świetlną na dziewięciu 
skrzyżowaniach w Warszawie; specjalna komisja 
sprawdzi co był przyczyną wypadku statku 
norweskiego w Stoczni w Gdyni (wypowiedź ze 
Straży Pożarnej w Gdyni); IMiGW ostrzega przed 
dużymi opadami deszczu (wypowiedź z IMiGW) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Niezachowana (jeden news nadmiernie skrócony) 
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 19:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

W Podkowie Leśnej mieszkańcy chcą odwołania 
Starosty Powiatowego (wypowiedzi mieszkanki i 
Starosty); dobiega końca renowacja Kaplicy 
Królewskiej w płockiej Katedrze (wypowiedź 
konserwatora); trwa przetarg na budowę 
ostatniego fragmentu Via Baltica- trasy 
ekspresowej do granicy z Litwą; obecna pogoda 
sprzyja alergikom (wypowiedź profesora kliniki 
uniwersyteckiej w Łodzi) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane) 

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 20:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Na trasie S7 wypadek samochodu osobowego i 
droga jest nieprzejezdna; w Pruszkowie będzie 
referendum w sprawie przyłączenia do Metropolii 
Warszawskiej; Urząd Marszałkowski Mazowsza 
przygotował aplikację dla turystów Mazovia Play 
(wypowiedź z Urzędu); 20 maja odbędzie się w 
Warszawie Noc Muzeów (wypowiedź Dyrektora 
Biura Marketingu Warszawy)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (wiadomości skupione 
głownie na regionalnych) 

e) Zrównoważenie Poprawne  
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f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niezachowana (podanie błędnej nazwy „Mazovia 
Play”, gdy powinno być „Play Mazovia!”) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 80,77% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 21:02:30 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Doszło do zderzenia dwóch samochodów na 
drodze w Płuczycach i droga jest zablokowana; w 
ramach akcji „Milion drzew dla Warszawy” wokół 
Pałacu Kultury posadzono dziś ok. 250 drzew 
(wypowiedź Wiceprezydenta Warszawy); ruszył 
przetarg na projekt „Zielona fala” dotyczący 
sterowania sygnalizacją świetlną w Warszawie 
(relacja Natalii Gorzelnik); młodzi Francuzi o 
lewicowych poglądach demonstrowali dziś w 
Paryżu i innych miastach przeciwko kandydatom 
drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji 
(relacja Marka Brzezińskiego)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne  
f) Równowaga czasowa Niezachowana (nadmiernie skrócony jeden news) 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana  

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
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o) Współczynnik WOI 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

W Radomiu jest już zezwolenie na budowę 
nowego stadionu piłkarskiego (wypowiedź 
Prezydenta Miasta); odbył się 9-dniowy rejs 
specjalnej barki po Wiśle -celem było promocja 
żeglugi i badanie dna rzeki (wypowiedź 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Wodnej; dziś w stolicy ogłoszono laureatów 
laureatką Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; 
eksperci z NASA odebrali sygnał z sądy Cassini, 
że doleciała do Saturna (relacja Rafał Motriuka)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
jest bardzo ważny temat) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne  
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, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

20 maja odbędzie się w Warszawie Noc Muzeów 
(wypowiedź Dyrektora Biura Marketingu 
Warszawy); dobiega końca renowacja Kaplicy 
Królewskiej w płockiej Katedrze (wypowiedź 
konserwatora); Hanna Krall laureatką Nagrody 
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Literackiej m.st. Warszawy (relacja z wręczenia 
nagród); przy warszawskiej Stołecznej 
Komendzie Policji będzie można jutro oddać 
krew-akcja dla rannego policjanta;  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
jest na ważny i aktualny temat) 

c) Zróżnicowanie 
Niezróżnicowane (brak informacji ze świata i 
kraju) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata 
i kraju, wiadomości głownie z regionu) 

e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
news) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 

Niezachowana (brak wyraźnego oddzielenia 
informacji od komentarza oraz przedstawienia 
osób wypowiadających się) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 70,51% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

 

Piątek, 28 kwietnia 2017  

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Rozpoczyna się już czas długiego weekendu i 
rozpoczyna się Akcja „Bezpieczna Majówka” 
(wypowiedź z Komendy Policji w Płocku); PLL 
LOT uruchamia ponownie połączenia do Stanów 
Zjednoczonych do Newark (relacja Aleksandra 
Pszoniaka wypowiedź rzecznika LOT-u); obraz 
Karola Malankiewicza trafił do Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej (wypowiedź Dyrektora Muzeum); 
mija 70 lat od Akcji „Wisła”  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
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c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
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 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Premier Beata Szydłu dziś leci do Brukseli na 
posiedzenie 27 państw w sprawie Brexitu 
(wypowiedź Wiceministra MSZ); w przyszłym 
roku rusza remont zabytkowej kamienicy 
Deskurów w Radomiu (wypowiedź Prezydenta 
Miasta); długi weekend majowy zapowiada się 
bardzo deszczowo (relacja Katarzyny Ingram, 
wypowiedź z IMiGW); Prezydent USA Donald 
Tramp wyraził przekonanie, że może dojść do 
konfliktu ze strony Korei Północnej i ONZ zaczyna 
posiedzenie w tej sprawie (relacja Marka 
Wałkulskiego) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
news) 

g) Infotainment Brak 
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 Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Rozpoczyna się już czas długiego weekendu, 
Policja będzie ostro karać za przewinienia 
(wypowiedź z Ministra MSWiA); dobiega końca 
renowacja Kaplicy Królewskiej w płockiej 
Katedrze (wypowiedź konserwatora); przy 
warszawskiej Stołecznej Komendzie Policji będzie 
dziś można oddać krew; balon NASA wyposażony 
w polski sprzęt lata nad Pacyfikiem i bada ten 
teren (wypowiedź naukowca-konstruktora 
sprzętu) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
news a jeden zbyt krótki) 

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 09:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

Zbliża się zakończenie składania zeznań PIT, 
coraz więcej osób przekazuje 1% na OPP 
(wypowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej); w Radomiu jest już zezwolenie na 
budowę nowego stadionu piłkarskiego 
(wypowiedź Prezydenta Miasta); papież 
Franciszek rozpoczyna dziś wizytę w Egipcie 
(relacja Wojciecha Cegielskiego) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja  
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
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 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

CBS zatrzymało 13 osób z gangu narkotykowego 
na Mazowszu (relacja Mariusza Pieśniewskiego); 
w Podkowie Leśnej mieszkańcy chcą odwołania 
Starosty Powiatowego (wypowiedź mieszkańców i 
Starosty); kolejarze zachęcają do podróżowania 
pociągami w czasie majówki, zwiększono liczbę 
połączeń (wypowiedź z PKP InterCity) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak newsów ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata, 
tylko jeden news krajowy) 

e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowane dwa 
newsy) 
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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 83,33% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Wycofany został z obrad sejmu projektu ustawy 
o Metropolii Warszawskiej, a gminy 
podwarszawskie chcą referendum (relacja Natalii 
Rozbickiej, wypowiedź J. Sasina);Minister 
Edukacji Narodowej zapowiada zmiany w 
finansowaniu oświaty i podwyżki dla nauczycieli 
(wypowiedź Ministra); będzie zmieniony Dworzec 
Metro Wilanowska; Minister MSWiA oświadcza, że 
stan wód po ulewach jest pod kontrolą 
(wypowiedź Ministra) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak newsów ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne  

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
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 87,18% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 12:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Wycofany został z obrad sejmu projektu ustawy 
o Metropolii Warszawskiej (wypowiedź J. Sasina); 
W siedleckim Szpitalu Wojewódzkim zostały 
otwarte dwa nowe oddziały-okulistyczny i 
dziecięcy (wypowiedź Ordynatora); w Bieżunie 
Prokuratura wystosowała akt oskarżenia wobec 
nauczycielki, która mogła przyczynić się do 
samobójstwa jednego z uczniów (relacja Piotra 
Czaplickiego; mija 70 lat od Akcji „Wisła” (relacja 
Agnieszki Drążkiewicz, wypowiedź świadków i 
historyka) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak newsów ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata) 

e) Zrównoważenie 
Niepoprawne (wypowiedzi tylko jednej opcji 
politycznej) 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
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 83,33% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Wycofany został z obrad sejmu projektu ustawy 
o Metropolii Warszawskiej, ale PIS chce stworzyć 
ustawę rządową (wypowiedź J. Sasina i posła z 
Nowoczesnej); Minister Edukacji zapowiada, że 
reforma edukacji idzie do przodu (wypowiedź 
Wiceministra); IMIGW ostrzega o możliwości 
wystąpienia podtopień wywołanych intensywnymi 
opadami deszczu 
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a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (newsy tylko z kraju) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata i 
z regionu) 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
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 83,33% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Rozpoczyna się już czas długiego weekendu, 
Policja będzie ostro karać za przewinienia, na 
drogach regionu jej reporterka RDC (relacja 
Natalii Gorzelnik, wypowiedzi z Policji); wycofany 
został z obrad sejmu projektu ustawy o 
Metropolii Warszawskiej (wypowiedź 
Wiceprezydenta Warszawy); Minister Edukacji 
zapowiada że będą większe pieniądze na 
dofinansowanie oświaty i podwyżki dla 
nauczycieli (relacja Katarzyny Ingram, 
wypowiedź Ministra); kolejka wąskotorowa z Iłży 
rozpoczyna nowy sezon dla turystów (wypowiedź 
rzeczniczki Regionalnych Lasów Państwowych) 
 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak newsów ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata, 
tylko jeden news z regionu) 

e) Zrównoważenie Poprawne 
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f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowane dwa 
newsy) 

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 15:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

W podwarszawskich gminach powinny się odbyć 
się referenda pomimo wycofania z obrad sejmu 
projektu ustawy o Metropolii Warszawskiej 
(wypowiedź Burmistrzów Piaseczna i Podkowy 
Leśnej); Policja ostrzega, że podczas długiego 
weekendu będzie ostro karać za przewinienia 
((relacja Natalii Gorzelnik, wypowiedzi 
podróżnych jadących na majówkę); Prokuratura 
w  Mławie zajmuje się sprawa katechetki która 
miała dręczyć dzieci podczas lekcji religii (relacja 
Agnieszki Maruszak); odbywa się pogrzeb aktora 
Witolda Pyrkosza w podwarszawskiej Górze 
Kalwarii (wypowiedzi uczestników uroczystości 
pogrzebowych); uczniowie VI Liceum w Radomiu 
są finalistami aż jedenastu olimpiad w różnych 
dziedzinach (wypowiedź Wicedyrektora szkoły i 
olimpijczyków) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak newsów ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak newsów ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
news) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
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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 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 

Tematy newsów 

Rozpoczyna się długi weekend i tworzą się korki 
(relacja Natalii Gorzelnik, wypowiedzi 
podróżnych); w Radomiu problemy z 
niepodpisaną jeszcze umową Urzędu Miasta z 
wojskiem w związku z planowanym „AIR SHOW 
Radom” (wypowiedź Prezydenta Miasta); papież 
Franciszek rozpoczął wizytę w Egipcie 
(korespondencja Wojciecha Cegielskiego) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 97,44% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 17:00:00 
Prowadzący Marta Hernik 
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Tematy newsów 

Duże opady deszczu w całej Polsce, ale nie ma 
zagrożenia powodzią a sytuacja jest pod 
kontrolą-obowiązuje wysoki stopień alarmu 
hydrologicznego, ostrzeżenie dla 7. województw 
(wypowiedzi Premier Beaty Szydło, Ministra 
MSWiA Mariusza Błaszczaka); rozpoczyna się 
długi weekend i tworzą się korki (relacja Natalii 
Gorzelnik, wypowiedzi z Komendy Policji); 
Mazowiecka Izba Turystyczna zaprasza na 
zwiedzanie regionu podczas tegorocznej 
majówki, Urząd Marszałkowski Mazowsza 
przygotował aplikację dla turystów Mazovia Play; 
dziś wybory Miss Polonia Ziemi Sieleckiej 
(wypowiedzi uczestniczek) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Niepoprawne (głownie wypowiedzi opozycji) 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany)  

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niezachowana (podanie błędnej nazwy „Mazovia 
Play”, gdy powinno być „Play Mazovia!”) 

l) Własne źródła Własne i agencyjne 
m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 74,36% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

PO i PSL zadowolone z decyzji PIS-u w sprawie 
wycofania z Sejmu ustawy metropolitalnej 
(wypowiedź szefów PO i PSL oraz pomysłodawcy 
J. Sasina z PIS); rozpoczyna się długi weekend i 
tworzą się korki (relacja Natalii Gorzelnik, 
wypowiedzi podróżnych); papież Franciszek z 
wizytą w Egipcie na Uniwersytecie Al Azhar 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane)  

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 19:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Duże opady deszczu w całej Polsce-obowiązuje 
wysoki stopień alarmu hydrologicznego, 
ostrzeżenie dla 7. województw (relacja Mariusza 
Pieśniewskiego, przytoczone wypowiedzi Premier 
Beaty Szydło, Ministra MSWiA Mariusza 
Błaszczaka, szefa Straży Pożarnej); rozpoczyna 
się długi weekend i tworzą się korki (relacja 
Natalii Gorzelnik, wypowiedzi podróżnych); 
ruszyła budowa wodociągu dla ogródków 
działkowych pod Ciechanowem w ramach 
projektu budżetu obywatelskiego (wypowiedzi 
działkowców i Prezydenta Ciechanowa); 1,5 mld 
dolarów trafiło do ukraińskiego Skarbu Państwa 
wyprowadzone wcześniej przez byłego 
Prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza 
(korespondencja Pawła Buszko) 
 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany)  
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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, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Policja zaczęła kontrole na drogach i będzie ostro 
karać za przewinienia (wypowiedź z Mazowieckiej 
Policji, podróżnych jadących na majówkę); jest 
zgoda Komisji Europejskiej na zaostrzenie 
przepisów dla przemysłu dotyczące emisji gazów 
(relacja Beaty Płomeckiej); w Płocku Urząd 
Miasta ogłosił przetarg na modernizację nabrzeża 
wiślanego (wypowiedź z Magistratu) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,44% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Godzina 21:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Stabilizuje się pogoda w Polsce, jednak 
obowiązuje wysoki stopień alarmu 
hydrologicznego (wypowiedź z IMiGW); 9 klas z 
istniejących podstawówek w Siedlcach zostanie 
przeniesione do nowopowstałych szkół 
(wypowiedzi rodziców uczniów i radnego z PIS); 
papież Franciszek jest na pielgrzymce w Egipcie i 
oddał cześć zamordowanym tam niedawno 
Koptom (relacja Wojciecha Cegielskiego) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 87,44% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 22:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

Podczas zorganizowanego przez PO na 4 maja 
Warszawskiego Marszu Wolności odbędzie się 
wiele koncertów i happeningów; rozpoczął się 
długi weekend majowy (relacja Natalii Gorzelnik, 
wypowiedzi podróżnych); Moskwa niezadowolona 
z decyzji Parlamentu Czarnogóry, który 
ratyfikował przystąpienie do NATO; w ubiegłym 
roku doszło w Polsce do ponad 88 tysięcy 
wypadków przy pracy, zginęło ponad 200 osób 
(relacja Elżbiety Łukowskiej, wypowiedź z 
Państwowej Inspekcji Pracy i z OPZZ) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
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b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 23:00:00 
Prowadzący Olaf Ważyński 

Tematy newsów 

W podwarszawskich gminach powinny się odbyć 
się referenda pomimo wycofania z obrad sejmu 
projektu ustawy o Metropolii Warszawskiej 
(wypowiedź Wiceprezydenta Warszawy); 32-
latka z Płocka podejrzana o zabójstwo 3-
miesięcznego dziecka (relacja Agnieszki 
Maruszak); w Radomiu problemy z niepodpisaną 
jeszcze umową Urzędu Miasta z wojskiem w 
związku z planowanym „AIR SHOW Radom” 
(wypowiedź Prezydenta Miasta); zakończył się 
rok szkolny dla trzecich klas licealnych i w 
następnym tygodniu zaczną się w matury 
(wypowiedzi uczniów); starcia pomiędzy 
Palestyńczykami a policją izraelską na zachodnim 
brzegu Jordanu 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie krótki w 
stosunku do pozostałych)  

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 92,31% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Sobota, 29 kwietnia 2017 

Godzina 06:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

PIS wycofuje z sejmu projekt ustawy o metropolii 
warszawskiej (relacja Iwony Szczęsny, 
wypowiedzi posłów z PIS, PO i Nowoczesnej); w 
Radomiu problemy z niepodpisaną jeszcze 
umową Urzędu Miasta z wojskiem w związku z 
planowanym „AIR SHOW Radom” (wypowiedź 
Prezydenta Miasta); w Brukseli dziś zaczyna się 
szczyt 27 krajów poświęcony Brexitowi 
(korespondencja Beaty Płomeckiej, wypowiedź 
Wiceministra Spraw Zagranicznych K. 
Szymańskiego); rozpoczął się już długi weekend 
majowy i na drogach zaczynają się tworzyć korki 
(wypowiedzi kierowców) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowane dwa 
newsy) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
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  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 07:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

32-latka z Płocka podejrzana o zabójstwo 3-
miesięcznego dziecka (relacja Agnieszki 
Maruszak); w podwarszawskich gminach odbędą 
się referenda pomimo wycofania z obrad sejmu 
projektu ustawy o metropolii warszawskiej 
(wypowiedź Wiceburmistrza Piaseczna); w kilku 
województwach ogłoszono alerty 
meteorologiczne II i III stopnia wydane przez 
IMiGW (relacja Kseni Maćczak, wypowiedź 
synoptyka IMiGW i Premier Beaty Szydło); 
zakończył się rok szkolny dla trzecich klas 
licealnych i w następnym tygodniu zaczną się w 
matury (wypowiedzi uczniów) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Mało różnicowane (brak wiadomości ze świata) 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden z 
newsów) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR 

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 08:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Wypadek na Wisłostradzie w okolicach Warszawy 
w kierunku Poznania i utrudnienia na drodze 
krajowej numer 50; rozpoczął się już długi 
weekend majowy i policja zapowiada kontrole na 
drogach (wypowiedź z Komendy Policji); w 
związku ze świętami 1 Maja i 3 Maja sklepy 
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wielko-powierzchniowe będą zamknięte 
ustawowo, ale na 2 maja handlowy planują 
protest, więc też mogą być zamknięte niektóre ze 
sklepów (relacja Elżbiety Łukowskiej); szkoła 
specjalna na warszawskim Wawrze dostanie 
nowy budynek (wypowiedź ze stołecznego 
Ratusza); ruszyła budowa wodociągu dla 
ogródków działkowych pod Ciechanowem w 
ramach projektu budżetu obywatelskiego (relacja 
Piotra Czaplickiego, wypowiedzi działkowców i 
Prezydenta Ciechanowa) 

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  

c) Zróżnicowanie Mało zróżnicowane (brak wiadomości ze świata) 
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja (brak wiadomości ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowane dwa 
newsy) 

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 09:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Na Mazowszu ogłoszono zagrożenie 
meteorologiczne II, a w 3 innych województw III 
stopnia wydane przez IMiGW (wypowiedź ze 
Straży Pożarnej); PIS wycofuje z sejmu projekt 
ustawy o metropolii warszawskiej (wypowiedzi 
posła PO i Prezydenta Legionowa, przytoczenie 
wypowiedzi pomysłodawcy ustawy Jacka Sasina z 
PIS); dziś mija 100 dni od objęcia urzędu 
Prezydenta USA przez Donalda Trumpa 
(korespondencja zagraniczna Marka 
Wałkuskiego, wypowiedzi Amerykanów); w 
Warszawie rozpoczęła się Międzynarodowa 
Konferencja Esperantystów 
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a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden  
news) 

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 10:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Rozpoczął się długi weekend majowy i policja 
zapowiada kontrole na drogach oraz na osiedlach 
mieszkaniowych, by chronić mienie przed 
złodziejami (wypowiedź z Komendy Policji); PLL 
LOT uruchamia ponownie połączenia do Stanów 
Zjednoczonych do Newark (wypowiedź rzecznika 
LOT-u); w Brukseli dziś zaczyna się szczyt 27 
krajów poświęcony Brexitowi (korespondencja 
Sylwii Białek); w podradomskim zamku w Iłży 
rozpoczęła się impreza średniowieczna i Turniej 
rycerski grup rekonstrukcyjnych (wypowiedzi 
uczestników 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 
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l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 93,59% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 11:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Mazowiecka Organizacja Turystyczna ruszyła z 
promocją regionu by przyciągnąć turystów, a 
Urząd Marszałkowski Mazowsza przygotował 
aplikację dla turystów Mazovia Play (wypowiedź 
Prezesa Organizacji); w Brukseli dziś zaczyna się 
szczyt 27 krajów poświęcony Brexitowi 
(wypowiedź Przewodniczącego Rady Europejskiej 
Donalda Tuska); Wisła Płock zagra z Ruchem 
Chorzów w meczu 31. kolejki Ekstraklasy Piłki 
Nożnej; dane statystyczne o tym co robią polscy 
kierowcy podczas jazdy wynika z raportu 
motoryzacyjnego „Komfort Jazdy” (wypowiedź 
eksperta) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niezachowana (podanie błędnej nazwy „Mazovia 
Play”, gdy powinno być „Play Mazovia!”) 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 80,77% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 12:00:00 
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Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Rozpoczął się długi weekend, a w Warszawie 
rozpoczęły się remonty nawierzchni ulic i 
torowisk; rozpoczyna się nowy sezon rejsów po 
Wiśle (wypowiedź rzecznik ZTM); Ministerstwo 
Zdrowia opracowało system refundacji leków dla 
ciężko chorych pacjentów cierpiących na choroby 
rzadkie (wypowiedź Ministra Zdrowia); Teatr 
Mazowiecki z Warszawy zaczyna tournée po 
innych miastach w regionie (wypowiedź Elżbiety 
Szymańskiej z teatru) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news 
dotyczy tylko regionu) 

c) Zróżnicowanie Mało zróżnicowane (brak wiadomości ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (informacje głownie z 
regionu, brak informacji ze świata) 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (nadmiernie rozbudowany jeden 
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 76,92% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 13:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Utrudnienia na drodze krajowej numer 62; 
Policja prowadzi akcje „Bezpieczna Majówka” 
(wypowiedź z Komendy Głównej Policji); w 
Brukseli zaczął się szczyt 27 krajów poświęcony 
Brexitowi a Premier Beata Szydło przedstawiła 
stanowisko Polski (wypowiedź Premier Beaty 
Szydło); dziś w Warszawie odbywa się turniej 
piłki nożnej dla dzieci z domów dziecka 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Nadzieja na 
Mundial (wypowiedzi organizatora i 
uczestników); w Bieszczadach bardzo trudne 
warunki do uprawiania turystyki przez ulewy 



470 
 

(wypowiedź z bieszczadzkiego GOPR)  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Niezachowana (jeden z newsów bardzo krótki) 
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 96,15% 
  Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 14:00:00 
Prowadzący Natalia Gorzelnik 

Tematy newsów 

Rozpoczyna się nowy sezon rejsów po Wiśle 
(wypowiedź rzecznik ZTM); Radom zaprasza na 
turystyczne przejażdżki kolejką wąskotorową 
(wypowiedź z Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych); w związku ze świętami 1 Maja i 3 
Maja sklepy wielko-powierzchniowe będą 
zamknięte ustawowo, ale na 2 maja handlowy 
planują protest, więc też mogą być zamknięte 
niektóre ze sklepów (wypowiedź z NFZZ 
Solidarność); Za trzy lata na EXPO w Dubaju 
mają latać specjalne drony-latające taksówki; 
zaproszenie dla turystów na koncert „Ogrody 
Willi Żabińskich” w warszawskim Zoo(relacja 
Wojciecha Bieli)  

a) Liczba newsów 5, optymalna liczba 

b) Ranga/Waga 

Zrównoważone niepoprawnie (pierwsze dwa 
newsy nie stanowią najważniejszych tematów 
dnia) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
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d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 
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, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 85,90% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

 

Godzina 15:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Do 2 maja jest czas na złożenie rocznego 
zeznania PIT (wypowiedź z Izby Skarbowej we 
Wrocławiu); Mazowiecka Izba Turystyczna 
zaprasza na zwiedzanie regionu podczas 
tegorocznej majówki, a Urząd Marszałkowski 
Mazowsza przygotował aplikację dla turystów 
Mazovia Play (wypowiedź Prezesa Mazowieckiej 
Organizacji Turystycznej); Park kultury w 
podwarszawskim Powsinie będzie mieć nowy plac 
zabaw (wypowiedź ze stołecznego Ratusza) 

a) Liczba newsów 3, bardzo mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (informacje głownie z 
regionu, brak informacji ze świata) 

e) Zrównoważenie Poprawne 
f) Równowaga czasowa Zachowana  
g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 

k) Rzetelność 
Niezachowana (podanie błędnej nazwy „Mazovia 
Play”, gdy powinno być „Play Mazovia!”) 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
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n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 78,21% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 16:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

IMiGW ostrzega przez dalszymi intensywnymi 
opadami deszczu na Mazowszu (wypowiedź z 
IMiGW);w Radomiu odbył się finał projektu 
„Studenci sadzą las” (wypowiedzi 
organizatorów); rozpoczął się sezon rejsów 
wycieczkowych po Wiśle (wypowiedź rzecznik 
ZTM); według raporty Travel Planet w tym roku 
na majówkę Polacy wybrali ciepłe kraje (relacja 
Kseni Maćczak, wypowiedzi z Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Agentów Turystycznych) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (informacje głownie z 
regionu, brak informacji ze świata) 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane)  

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 17:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Policja prowadzi akcje „Bezpieczna Majówka” i 
będzie ostro karać za przewinienia (wypowiedź z 
Komendy Policji w Radomiu, podróżnych 
jadących na majówkę); utrudnienia w 
Warszawie, bo trwają prace remontowe ulic; dziś 
w Warszawie odbywa się turniej piłki nożnej dla 
dzieci z domów dziecka zorganizowany przez 
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Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial” 
(wypowiedzi trenera reprezentacji Polski 
młodzików organizatora i uczestników); papież 
Franciszek odbywa wizytę duszpasterską w 
Egipcie (relacja Wojciecha Cegielskiego) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie  
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa newsy nadmiernie 
rozbudowane)  

g) Infotainment Brak 
h) Forszpan Poprawny 
i) Neutralność Zachowana 
j) Nacechowanie Brak 
k) Rzetelność Zachowana 

l) Własne źródła 
Własne i agencyjne, korespondencja zagraniczna 
PR  

m) Jakość techniczna Poprawna 
n) Mglistość języka W normie 
o) Współczynnik WOI 89,74% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 18:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Jutro mecz Legii Warszawa z Wisłą Kraków 
(wypowiedź dyrektora Legii); pikieta przed 
Sejmem przeciwko ustawie deubekizacyjnej 
(wypowiedzi protestujących); w Radomiu zagra 
dziś Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej-
zwycięzca Grammy Award (wypowiedź Dyrektora 
Orkiestry Kameralnej w Radomiu); w Krynicy 
odbyły się uroczystość upamiętniające „Akcje 
Wisła” (wypowiedzi uczestników) 

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
dotyczy spraw najważniejszych tego dnia) 

c) Zróżnicowanie Mało zróżnicowane (brak informacji ze świata) 
d) Proporcja tematów Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata) 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany)  

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 73,08% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 19:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

W Warszawie remonty nawierzchni dróg i 
torowisk; ponad tysiąc interwencji strażaków po 
ulewach jakie przeszły w całej Polsce, nadal są 
alerty II i III stopnia (wypowiedź strażaka); 
przyjęto polskie rekomendacje dotyczące Brexitu 
na szczycie w Brukseli (relacja Beaty Płomeckiej, 
wypowiedź Premier Beaty Szydło); w Iłży na 
zamku rozpoczął się Turniej rycerski (wypowiedź 
organizatora i uczestnika)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 

b) Ranga/Waga 
Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news nie 
dotyczy spraw najważniejszych tego dnia) 

c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (trzy news nadmiernie 
rozbudowane)  

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 75,64% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 20:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 
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Tematy newsów 

Do 2 maja jest czas na złożenie rocznego 
zeznania PIT (wypowiedź z Izby Skarbowej we 
Wrocławiu); w Warszawie policja usunęła 
blokujących masz obozu narodowo-radykalnego 
(wypowiedzi blokujących marsz); GOPR otwiera 
nowe punkty ratunkowe w Beskidzie Śląskim i 
Niskim (wypowiedź Naczelnika grupy krynickiej 
GOPR); w wielu miastach Rosji odbyły się 
demonstracje z apelem do Vladimira Putina, aby 
wycofał się z polityki (relacja Macieja 
Jastrzębskiego)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany)  

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 21:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Przyjęto polskie rekomendacje dotyczące Brexitu 
na szczycie w Brukseli (relacja Beaty Płomeckiej, 
wypowiedź Premier Beaty Szydło); Urząd 
Marszałkowski w Warszawie zachęca do 
zwiedzania stoicy i okolic podczas tegorocznej 
majówki (wypowiedź z Urzędu); w Płocku Urząd 
Miasta ogłosił przetarg na modernizację nabrzeża 
wiślanego (wypowiedź z Ratusza); w Radomiu 
rozpoczęto sezon motocyklowy (relacja Anny 
Orzeł, wypowiedź księdza-motocyklisty, policji)  

a) Liczba newsów 4, średnia liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Zróżnicowane  
d) Proporcja tematów Właściwa proporcja 
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e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (jeden news nadmiernie 
rozbudowany)  

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 22:00:00 
Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Stabilizuje się pogoda w Polsce, jednak dalej w 
trzech województwach obowiązuje III stopień 
alarmu (relacja Pawła Pawlicy, wypowiedź 
rzecznika Wojewody Małopolskiego, rzecznika 
Państwowej Straży Pożarnej); w Radomiu 
problemy z niepodpisaną jeszcze umową Urzędu 
Miasta z wojskiem w związku z planowanym „AIR 
SHOW Radom” (wypowiedź Prezydenta Miasta); 
odbył się koncert „Ogrody Willi Żabińskich” w 
warszawskim Zoo upamiętniający Państwa 
Żabińskich, którzy uratowali wielu Żydów 
podczas wojny (relacja Wojciecha Bieli, 
wypowiedzi gości specjalnych koncertu) 

a) Liczba newsów 3, mała liczba 
b) Ranga/Waga Zrównoważone poprawnie 
c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 

d) Proporcja tematów 
Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata, 
dwa z trzech newsów dotyczą regionu) 

e) Zrównoważenie Poprawne 

f) Równowaga czasowa 
Niezachowana (dwa news nadmiernie 
rozbudowane)  

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 80,77% 
  Wysoki współczynnik obiektywizmu 
 

Godzina 23:00:00 

Prowadzący Przemysław Lis 

Tematy newsów 

Rozpoczął się długi weekend, a w Warszawie 
rozpoczęły się remonty nawierzchni ulic i 
torowisk; w Beskidach rozpoczyna się sezon 
wypasu owiec (wypowiedź hodowcy owiec) 

a) Liczba newsów 2, skrajnie mała liczba 

b) Ranga/Waga 

Zrównoważone niepoprawnie (pierwszy news z 
regionu i nie dotyczy najważniejszych kwestii 
dnia) 

c) Zróżnicowanie Niezróżnicowane (brak informacji ze świata) 

d) Proporcja tematów 

Niewłaściwa proporcja (brak informacji ze świata, 
news pierwszy znacząco bardziej rozbudowany w 
stosunku do drugiego) 

e) Zrównoważenie Poprawne 
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 75,64% 
  Średni współczynnik obiektywizmu 
 

 

Piątek, 28 kwietnia 

 

Godzina emisji 06:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 14. referenda metropolitalne 

15. Marki + młodzieżowy budżet 
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obywatelski 
16. barka na Wiśle; przedstawiciel 

resortu Gospodarki Wodnej; 
kapitan łodzi 

17. 1 maja – wiec; przewodniczący 
związku 

18. akcja oddawania krwi 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

5; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 
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h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

m)      Jakość techniczna 
audycji (słyszalność 
nagrań, równy poziom 
dźwięku, brak hałasu lub 

Dobra 
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nadmiaru głosów z tła) 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

94% - bardzo wysoki 

 

 

 

 

 

 

Godzina emisji 07:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 13. dworzec metro Wilanowska 

14. akcja „Milion drzew dla 
Warszawy”; prezes zarządu Pałacu; 
wiceprezydent Warszawy 

15. Noc Muzeów; prez. Warszawy;  
16. Pruszków - referendum 

 
 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
4; wystarczająca 
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jednym wydaniu; 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Wypowiedzi jednej strony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak informacji infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 

Zachowana 
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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); 

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 
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o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

83% - wysoki 

 

 

Godzina emisji 08:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 14. referenda gminne 

15. zatrzymani członkowie gangu 
16. nowy dworzec południowy; 

reporterka; przedstawiciel ZTM; 
17. nowe połączenie lotnicze z USA; 

prezes spółki 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

d)      Zachowanie 
proporcji w zakresie: 
tematów (światowych, 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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krajowych i regionalnych); 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra  

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

94% - bardzo wysoki 

 

 

 

 

Godzina emisji 09:30:00 
Czas trwania  
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Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 13. CBŚP zatrzymali członków 

gandu; rzecznik CBŚP 
14. nagroda literacka; reportaż;  
15. pogrzeb W. Pyrkosza 
16. siatkówka w stolicy; siatkarz 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Wypowiedź jednej strony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 
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h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak zwrotów i słów nacechowanych  

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

m)      Jakość techniczna 
audycji (słyszalność 
nagrań, równy poziom 
dźwięku, brak hałasu lub 

Generalnie dobra, słaba jakość nagrania 
rzeczniczki CBŚP 
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nadmiaru głosów z tła) 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

90% - wysoki 

  

 

 

Godzina emisji 10:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 13. wiadomości dla kierowców; 

przedstawiciel ZDM; 
14. dodatkowe składy na majówkę  
15. barka na Wiśle; sekretarz stanu 

w resorcie Gosp. Wodnej 
16. CBŚP zatrzymało kilkunastu 

gangsterów 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca, optymalna 
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b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 
tonacji głosu, a w 
przypadku telewizji 

Zachowana 
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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); 

Brak zwrotów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 

94% -bardzo wysoki 
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autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

 

 

 

Godzina emisji 11:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Marcin Kargol 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 19. PiS wycofuje projekt ustawy 

metropolitalnej; Jacek Sasin 
20. Muzea z dofinansowaniami; 

członek zarządu woj. 
mazowieckiego 

21. zielona fala; reportaż  
22. CBŚP zatrzymało gangsterów; 

rzecznik 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca, optymalna 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Brak wypowiedzi przedstawiciela opozycji 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów i zwrotów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 
informacji od komentarza 
oraz przytaczanie źródeł 
przekazywanych 

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 
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informacji;  

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

Informacje własne 

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

Generalnie dobra, ale słabe nagranie 
rzecznika CBŚP 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

82% - wysoki 
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Godzina emisji 12:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Karolina Wasielewska 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 19. ustawa metropolitalna; Jacek 

Sasin 
20. podpalenie 
21. nagrobki na Powązkach 
22. informacje dla kierowców; 

przedstawiciel ZDM 
23. dotacje dla muzeów; kierownik 

wystawy 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

5; wystarczająca, b. duża 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Wypowiedź tylko 1 strony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

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

Brak 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 
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terenu i z zagranicy) 

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

Generalnie dobra, ale opóźniony jingiel na 
końcu 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

82% - wysoki 

 

 

 

Godzina emisji 13:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Natalia Rozbicka 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 17. ustawa metropolitalna; Jacek 

Sasin; przedstawiciel Nowoczesnej 
18. wyjazdy na majówkę, kontrole 

policji; policjant 
19. dofinansowania dla muzeów; 

dyrektor muzeum 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
3; wystarczająca, optymalna 
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jednym wydaniu; 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 

Zachowana 
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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); 

Brak zwrotów nacechowanych  

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 
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o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

91% - bardzo wysoki 

 

 

 

brak serwisu o 14:30:00 

 

 

 

Godzina emisji 15:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Karolina Wasielewska  
Forszpan Brak 
Tematy newsów 12. informacje dla kierowców; 

reporterka; reportaż – rozmowa 
z kierowcami 

13. Air show w Radomiu; 
prezydent Radomia;  

14. pogrzeb W. Pyrkosza; 
burmistrz  

15. Muzeum Wsi Radomskiej; 
przedstawiciel placówki 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 
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czy też inne?); 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Zrównoważony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

i)        Neutralność 
czytającego wiadomości 
(brak emocjonalnego 
stosunku do czytanych 
przekazów, m.in. poprzez 
stosowanie jednolitej 
tonacji głosu, a w 
przypadku telewizji 
neutralność w zakresie 

Zachowana 
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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); 

Pojawiają się zwroty nacechowane 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 

94% - bardzo wysoki 
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(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

 

 

 

Godzina emisji 16:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Karolina Wasielewska 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 16. sytuacja na drogach 

17. referenda; wiceburmistrz 
18. nowy budynek dla szkoły 

specjalnej; przedstawicielka ratusza 
19. Międzynarodowa Olimpiada z 

Fizyki 
Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

4; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 

Wypowiedź jednej strony 
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partii politycznych; 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

k)      Wyraźne oddzielenie 
informacji od komentarza 
oraz przytaczanie źródeł 
przekazywanych 

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 
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informacji;  

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

Informacje własne 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

82% - wysoki 
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Godzina emisji 17:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Karolina Wasielewska 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 17. sytuacja na drogach; rozmowa z 

kierowcami 
18. ustawa metropolitalna; 

reporterka; Jacek Sasin; Jan 
Grabiec; Paweł Rabiej; Marek 
Jakubiak 
 

Region  
 

a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

2; zbyt mała 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Przewaga wypowiedzi przedstawicieli 
opozycji 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

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

Brak przekazów infotainmentowych 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 

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); 

Zachowana 

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

Brak słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 
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terenu i z zagranicy) 

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

Dobra 

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

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

81% - wysoki 

 

 

 

 

Godzina emisji 18:30:00 
Czas trwania  
Prowadzący Karolina Wasielewska 
Forszpan Brak 
Tematy newsów 15. sytuacja na drogach; 

przedstawiciel komendy 
wojewódzkiej 

16. ustawa metropolitalna; 
wiceburmistrz  

17. Muzeum Wsi Radomskiej; 
przedstawiciel muzeum 

Region  
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a)      Liczba przekazów w 
jednym wydaniu; 

3; wystarczająca 

b)      Ranga/waga nadana 
przekazom w serwisie (np. 
czy na pierwszych 
miejscach umieszczono 
ważne informacje krajowe, 
czy też inne?); 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

c)      Zróżnicowany dobór 
tematów przekazów ze 
względu na: geografię 
(świat-kraj-region) oraz 
opcję polityczną; 

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

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

Serwis poświęcony wiadomościom lokalnym 

e)      Zrównoważony 
udział przedstawicieli 
partii politycznych; 

Wypowiedź jednej strony 

f)       Zrównoważony 
podział czasu poświęcony 
poszczególnym 
przekazom; 

Zrównoważony 

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

Brak 

h)      Obecność lub brak 
forszpanu (zapowiedzi) 
przed rozpoczęciem 
serwisu/dziennika; 

Brak 
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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); 

Zachowana 

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

Brak zwrotów i słów nacechowanych 

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

Informacje oddzielone od komentarza, źródła 
przytoczone 

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

Informacje własne 

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

Generalnie dobra, ale ost. zdanie na jinglu 
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n)      Współczynnik 
przystępności językowej, 
liczony według polskiego 
odpowiednika indeksu 
mglistości Roberta 
Gunninga – FOG-PL(A) 

W normie 

o) Całościowy 
współczynnik procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

 

78% - niezbyt wysoki 

 

 

 

 

 

 

b) Pozostałe informacje polityczne, ekonomiczno-gospodarcze, społeczne 

itd. (z wyłączeniem odrębnych serwisów kulturalnych i sportowych) 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wiadomości ekonomiczne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 09:04:44, 

13:03:57,  18:03:53 

 

Wtorek, 25.04: 09:04:34, 13:03:57, 

18:04:31 

 

Środa, 26.04: 09:05:30, 13:04:03, 

18:04:30 
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Czwartek, 27.04: 09:04:55, 

13:03:02, 18:04:55 

 

Piątek, 28.04:  09:05:10, 13:04:20, 

18:04:55 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:01:59 

Warstwa słowna – 00:01:59 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:29:45 

Warstwa słowna – 00:29:45 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Serwis informacyjny prezentujący 

bieżące sprawy dotyczące ekonomii.  

 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn ekonomiczny 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Wtorek 25.04: 09:09:42, 09:33:51 

 

Czwartek 27.04: 09:08:08, 
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09:35:50 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:23:08 

Warstwa słowna: 00:19:34 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:32:33 

Warstwa słowna- 01:17:55 

 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze i budzące emocje 

tematy ekonomiczno-polityczne. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

 

e) Przedstawianie stanowisk partii politycznych, organizacji związków 

zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach 

publicznych (zgodnie z Rozporz. z dn 24.IV 2003 r. z późn. zm.) 

 

Tytuł/nazwa audycji; Polityka w samo południe 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 12:07:35 

 

Wtorek, 25.04:12:09:12 

 

Środa, 26.04: 12:08:00 
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Czwartek, 27.04: 12:05:30 

 

Piątek, 28.04:  12:10:14 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:21:21 

Warstwa słowna 00:21:21 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:44:32 

Warstwa słowna 01:44:32 

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 obecna w planie 

programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja, w której zaproszeni goście, 

najczęściej politycy, przedstawiają 

stanowisko swoje i partii 

politycznych.  Dyskusja dotyczy 

bieżących spraw publicznych. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 
 
Dzień 
emisji 

Pora 
emisji 

Czas 
trwania Region Słowo Prowadząc

y Goście. Tematy 

24.04.201
7 

12:07:3
5 

00:22:2
5 

00:00:0
0 

00:22:2
5 

Michał 
Kolanko 

Goś:  
Ryszard 
Czarnecki, 
wiceprzewodniczą
cy Parlamentu 
Europejskiego 
(PiS) 
Tematy:  
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Wyniki wyborów 
we Francji po I 
turze. Skutki 
wyboru dla Polski. 
Zagrożenie dla 
establishmentu 
także w Polsce. 
 

25.04.201
7 

12:09:1

2 
00:20:3
9 

00:00:0
0 

00:20:3
9 

Michał 
Kolanko 

Gość: 
Krzysztof Bosak, 
wiceprezes Ruchu 
Narodowego 
Tematy: 
Wynik wyborów 
we Francji, 
charakterystyka 
głównych 
kandydatów, 
„widmo populizmu 
politycznego” w 
Europie. 
Losy PiS, Kukiz’15 
i szerzej – polskiej 
prawicy w polityce 
polskiej. 

26.04.201
7 

12:08:0

0 
00:16:5
4 

00:00:0
0 

00:16:5
4 

Michał 
Kolanko 

Gość:  
Władysław 
Kosiniak-Kamysz 
(prezes PSL) 
Tematy: 
Marsz środowisk 
opozycyjnych w 
Warszawie, udział 
PSL, referendum 
w sprawie reformy 
edukacyjne, 
wyniki 
gospodarcze. 
Powołane zespoły 
parlamentarne 
niezależne od PiS. 
Ordynacja 
wyborcza przed 
wyborami 
samorządowymi. 
Rola polityka PSL 
w serialu „Ucho 
prezesa”. 
Dominacja PO po 
stronie opozycji. 

27.04.201
7 

12:05:3

0 
00:24:1
5 

00:00:0
0 

00:24:1
5 

Michał 
Kolanko 

Gość:  
Paulina Hennig 
Kloska 
(Nowoczesna). 
Tematy: 
Stan polskiej 
gospodarki, 
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wskaźniki 
gospodarcze, 
wskaźniki 
demograficzne, 
efekty 500+, 
dziura budżetowa. 
Program 
gospodarczy 
Nowoczesnej. 
Komentarz na 
temat wypowiedzi 
Anny Streżyńskiej. 
Kwestia obniżenia 
wieku 
emerytalnego. 
Elementy 
programu 
gospodarczego i 
finansowego 
Nowoczesnej. 
Zmiana na 
stanowisku 
przewodniczącego 
klubu 
parlamentarnego 
.N. Zapowiedź 
konwencji 
programowej 
ugrupowania. 

28.04.201
7 

12:10:1

4 
00:19:3
1 

00:00:0
0 

00:19:3
1 

Michał 
Kolanko 

Gość: 
Marek Jurek 
Tematy: 
Dokument KEP 
„Chrześcijański 
kształt 
patriotyzmu”, 
ożywienie 
patriotyczne w 
Polsce wśród ludzi 
młodych, jakość 
debaty publicznej, 
projekty ustawy w 
sprawie obrony 
życia poczętego, 
nieskuteczne 
działania 
polityków PiS w 
odpowiedzi na 
„czarne protesty”. 
Wypowiedź 
kandydata 
Emannuella 
Macrona o 
możliwych 
sankcjach wobec 
Polski. 
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Ocena jakościowa 
24.04.2017 
a)      Liczba tematów w 
jednym wydaniu 
audycji; 

Sześć tematów, dyskutowanych wieloaspektowo, ale 
niezróżnicowanych. Liczba poprawna. 

b)      Różnorodność 
tematyczna audycji 
(polityka, sprawy 
społeczne, 
gospodarcze, 
ekonomiczne, krajowe, 
zagraniczne, etc.); 

Tematy dotyczące polityki zagranicznej i częściowo 
polskiej. Różnorodność wystarczająca. 

 

c)      Wyważenie 
tematów (zachowanie 
proporcji czasowych 
dla realizowanych 
tematów, w zależności 
od ich rangi); 

Tematy omawiane proporcjonalnie. 

d)      Właściwy dobór 
uczestników audycji – 
obecność ekspertów w 
danej dziedzinie, 
zachowanie pluralizmu 
w doborze 
przedstawicieli partii 
politycznych;  

Dobór właściwy – europarlamentarzysta, ważny 
polityk partii rządzącej. Pluralizm nie zachowany. 

e)      Neutralny sposób 
przedstawienia 
uczestników audycji 
(bez 
faworyzowania/krytyki 
kogokolwiek); 

Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawienie, 
także na końcu audycji.  

f)       Zachowanie 
proporcji czasowych w 
zakresie wypowiedzi 
uczestników; 

Krótkie wypowiedzi prowadzącego.  

g)  Zachowanie przez 
prowadzącego roli 
moderatora dyskusji;  

Moderowanie poprawne, rzeczowe. Prowadzący w 
spokojnym tonie prowadzi dyskusję. 
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h)      Niewłaściwe 
zachowania 
prowadzącego – 
stawianie się w roli 
uczestnika dyskusji, 
emocjonalność 
wypowiedzi (używanie 
słów i zwrotów 
nacechowanych), 
przerywanie 
wypowiedzi innym 
uczestnikom;  

Nieliczne przerwania.  

 

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

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. Styl 
wypowiedzi rzeczowy, nieliczne błędy 
(nieodmienianie nazwiska Macrona), zająknienia. 

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 

Dobre panowanie nad tempem rozmowy, która 
przebiega spokojnie. Brak zapowiedzi następnych 
elementów programu i kolejnej edycji audycji. Nie 
dopilnowanie zakończenia audycja przed czasem 
(zakończenie wymusza puszczona w tle muzyka). 

k)      Obraz audycji na 
stronie internetowej 

Poprawny zasób informacji o audycji na stronie 
stacji. 
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stacji. 

l) Całościowy 
współczynnik 
procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

78,33% 
 
Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 
25.04.2017 
a)      Liczba tematów w 
jednym wydaniu 
audycji; 

Dwa tematy główne, omawiane wieloaspektowo, ale 
niezróżnicowane. Liczba minimalna, poprawna. 

b)      Różnorodność 
tematyczna audycji 
(polityka, sprawy 
społeczne, 
gospodarcze, 
ekonomiczne, krajowe, 
zagraniczne, etc.); 

Tematy dotyczące polityki zagranicznej i polskiej. 
Różnorodność wystarczająca. 

 

c)      Wyważenie 
tematów (zachowanie 
proporcji czasowych 
dla realizowanych 
tematów, w zależności 
od ich rangi); 

Tematy omawiane proporcjonalnie. 

d)      Właściwy dobór 
uczestników audycji – 
obecność ekspertów w 
danej dziedzinie, 
zachowanie pluralizmu 
w doborze 
przedstawicieli partii 
politycznych;  

Dobór właściwy – wiceprezes jednej z mniejszych 
partii w Polsce. Pluralizm nie zachowany. 

e)      Neutralny sposób 
przedstawienia 
uczestników audycji 
(bez 
faworyzowania/krytyki 

Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawienie, 
także na końcu audycji.  
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kogokolwiek); 

f)       Zachowanie 
proporcji czasowych w 
zakresie wypowiedzi 
uczestników; 

Krótkie wypowiedzi prowadzącego.  

g)  Zachowanie przez 
prowadzącego roli 
moderatora dyskusji;  

Moderowanie poprawne, rzeczowe. Prowadzący w 
spokojnym tonie prowadzi dyskusję. 

h)      Niewłaściwe 
zachowania 
prowadzącego – 
stawianie się w roli 
uczestnika dyskusji, 
emocjonalność 
wypowiedzi (używanie 
słów i zwrotów 
nacechowanych), 
przerywanie 
wypowiedzi innym 
uczestnikom;  

Nieliczne przerwania. Gość audycji potrafi upomnieć 
się o możliwość kontynuowania wypowiedzi. 

 

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

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. Styl 
wypowiedzi rzeczowy, nieliczne błędy 
(nieodmienianie nazwiska Macrona), zająknienia. 
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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 

Dobre panowanie nad tempem rozmowy, która 
przebiega spokojnie. Brak zapowiedzi następnych 
elementów programu ale obecna na końcu zapowiedź 
kolejnej edycji audycji. Nie dopilnowanie zakończenia 
audycja przed czasem (zakończenie wymusza 
puszczona w tle muzyka). 

k)      Obraz audycji na 
stronie internetowej 
stacji. 

Poprawny zasób informacji o audycji na stronie 
stacji. 

l) Całościowy 
współczynnik 
procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

81,67% 
 
Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 
 
 
26.04.2017 
 
a)      Liczba tematów w 
jednym wydaniu 
audycji; 

Sześć tematów, dyskutowanych wieloaspektowo, ale 
niezróżnicowanych. Liczba poprawna. 

b)      Różnorodność 
tematyczna audycji 
(polityka, sprawy 
społeczne, 
gospodarcze, 
ekonomiczne, krajowe, 

Tematy dotyczące polityki krajowej. Różnorodność 
wystarczająca. 
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zagraniczne, etc.); 

c)      Wyważenie 
tematów (zachowanie 
proporcji czasowych 
dla realizowanych 
tematów, w zależności 
od ich rangi); 

Tematy omawiane proporcjonalnie. 

d)      Właściwy dobór 
uczestników audycji – 
obecność ekspertów w 
danej dziedzinie, 
zachowanie pluralizmu 
w doborze 
przedstawicieli partii 
politycznych;  

Dobór właściwy – prezes PSL, ważny polityk partii 
opozycyjnej. Pluralizm nie zachowany. 

e)      Neutralny sposób 
przedstawienia 
uczestników audycji 
(bez 
faworyzowania/krytyki 
kogokolwiek); 

Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawienie, 
także na końcu audycji.  

f)       Zachowanie 
proporcji czasowych w 
zakresie wypowiedzi 
uczestników; 

Krótkie, rzeczowe, niekontrowersyjne wypowiedzi 
prowadzącego.  

g)  Zachowanie przez 
prowadzącego roli 
moderatora dyskusji;  

Moderowanie poprawne, rzeczowe. Prowadzący w 
opanowanym tonie prowadzi dyskusję. 

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

Nieliczne przerwania.  
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wypowiedzi innym 
uczestnikom;  

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

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. Styl 
wypowiedzi rzeczowy, nieliczne błędy („włANczać 
się”), zająknienia. 

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 

Dobre panowanie nad tempem rozmowy, która 
przebiega spokojnie. Brak zapowiedzi następnych 
elementów programu. Zaproszenie na następne 
wydanie audycji.  

k)      Obraz audycji na 
stronie internetowej 
stacji. 

Poprawny zasób informacji o audycji na stronie 
stacji. 
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l) Całościowy 
współczynnik 
procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

90,00% 
 
Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 
27.04.2017 

a)      Liczba tematów w 
jednym wydaniu 
audycji; 

Dziesięć tematów, dyskutowanych zwykle 
wieloaspektowo, zróżnicowanych. Liczba poprawna. 

b)      Różnorodność 
tematyczna audycji 
(polityka, sprawy 
społeczne, 
gospodarcze, 
ekonomiczne, krajowe, 
zagraniczne, etc.); 

Tematy dotyczące polityki krajowej, w szczególności 
polityki gospodarczej. Różnorodność wystarczająca. 

 

c)      Wyważenie 
tematów (zachowanie 
proporcji czasowych 
dla realizowanych 
tematów, w zależności 
od ich rangi); 

Tematy omawiane proporcjonalnie. 

d)      Właściwy dobór 
uczestników audycji – 
obecność ekspertów w 
danej dziedzinie, 
zachowanie pluralizmu 
w doborze 
przedstawicieli partii 
politycznych;  

Dobór właściwy – posłanka Nowoczesnej, ważny 
polityk partii opozycyjnej. Pluralizm nie zachowany. 

e)      Neutralny sposób 
przedstawienia 
uczestników audycji 
(bez 
faworyzowania/krytyki 
kogokolwiek); 

Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawienie, 
także na końcu audycji.  
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f)       Zachowanie 
proporcji czasowych w 
zakresie wypowiedzi 
uczestników; 

Krótkie, rzeczowe, niekontrowersyjne wypowiedzi i 
pytania prowadzącego.  

g)  Zachowanie przez 
prowadzącego roli 
moderatora dyskusji;  

Moderowanie poprawne, rzeczowe. Prowadzący w 
opanowanym tonie prowadzi dyskusję. 

h)      Niewłaściwe 
zachowania 
prowadzącego – 
stawianie się w roli 
uczestnika dyskusji, 
emocjonalność 
wypowiedzi (używanie 
słów i zwrotów 
nacechowanych), 
przerywanie 
wypowiedzi innym 
uczestnikom;  

Nieliczne przerwania.  

 

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

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. Styl 
wypowiedzi rzeczowy, prowadzącemu zdarzają się 
zająknienia. 

j)        Kompetencje 
kompozycyjne 
(umiejętna kontrola 
tempa i potoczystości 
audycji, metody 
kontrolowania 
dynamiki dyskusji, 
panowanie nad 
proporcjami części 
składowych audycji, 
umieszczenie audycji w 
kontekście ramówki – 

Dobre panowanie nad tempem rozmowy, która 
przebiega spokojnie. Brak zapowiedzi następnych 
elementów programu. Zakończenie z muzyką w tle.  
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zapowiedzi, blocking i 
stripping). Czynnik ten 
stanowi uzupełnienie 
punktu „g)” arkusza 
oceny 

k)      Obraz audycji na 
stronie internetowej 
stacji. 

Poprawny zasób informacji o audycji na stronie 
stacji. 

l) Całościowy 
współczynnik 
procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

90,00% 
 
Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

28.04.2017 

a)      Liczba tematów w 
jednym wydaniu 
audycji; 

Sześć tematów, dyskutowanych wieloaspektowo, 
jednak nie zróżnicowanych. Liczba poprawna. 

b)      Różnorodność 
tematyczna audycji 
(polityka, sprawy 
społeczne, 
gospodarcze, 
ekonomiczne, krajowe, 
zagraniczne, etc.); 

Tematy dotyczące styku polityki i wartości. Szerszy 
kontekst polityki krajowej i częściowo 
międzynarodowej. Różnorodność wystarczająca. 

 

c)      Wyważenie 
tematów (zachowanie 
proporcji czasowych 
dla realizowanych 
tematów, w zależności 
od ich rangi); 

Tematy omawiane proporcjonalnie. 
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d)      Właściwy dobór 
uczestników audycji – 
obecność ekspertów w 
danej dziedzinie, 
zachowanie pluralizmu 
w doborze 
przedstawicieli partii 
politycznych;  

Dobór właściwy – europarlamentarzysta, ważny 
polityk prawicowy. Pluralizm nie zachowany. 

e)      Neutralny sposób 
przedstawienia 
uczestników audycji 
(bez 
faworyzowania/krytyki 
kogokolwiek); 

Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawienie, 
także na końcu audycji.  

f)       Zachowanie 
proporcji czasowych w 
zakresie wypowiedzi 
uczestników; 

Krótkie, rzeczowe wypowiedzi i pytania 
prowadzącego.  

g)  Zachowanie przez 
prowadzącego roli 
moderatora dyskusji;  

Moderowanie poprawne, rzeczowe, bardzo 
utrudnione przez fakt prowadzenia rozmowy przez 
telefon. Prowadzący w opanowanym tonie prowadzi 
dyskusję. 

h)      Niewłaściwe 
zachowania 
prowadzącego – 
stawianie się w roli 
uczestnika dyskusji, 
emocjonalność 
wypowiedzi (używanie 
słów i zwrotów 
nacechowanych), 
przerywanie 
wypowiedzi innym 
uczestnikom;  

Liczne nieskuteczne przerwania. Niemożliwość 
przerwania toku dłuższych wypowiedzi lub wtrącenia 
jakiegoś dopowiedzenia. 

 

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

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny 
(wyjątkiem nieodmienianie nazwiska E. Macrona). 
Styl wypowiedzi rzeczowy, prowadzącemu zdarzają 
się zająknienia. 
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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 

Poprawne panowanie nad tempem rozmowy, która 
przebiega spokojnie. Brak zapowiedzi następnych 
elementów programu. Zakończenie z muzyką w tle.  

k)      Obraz audycji na 
stronie internetowej 
stacji. 

Poprawny zasób informacji o audycji na stronie 
stacji. 

l) Całościowy 
współczynnik 
procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

85,00% 
 
Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Sztuka dialogu  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Środa, 26.04: 21:08:22 
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Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:51:38 

Warstwa słowna- 00:46:38 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:51:38 

Warstwa słowna- 00:46:38 

 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Dyskusja o najważniejszych 

bieżących sprawach z życia 

politycznego.   

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

 

 

Dzień 
emisji 

Pora 
emisji 

Czas 
trwania Region Słowo Prowadz

ąca Goście. Tematy 

26.04
.2017 

21:08:
22 

00:51:
38 

00:00:
00 

00:46:
38 

Robert 
Łuchnia

k 

Goście:  
Agnieszka Ścigaj (Kukiz’15), 
Radosław Fogiel (PiS), 
Mateusz Sabat (.N), Tadeusz 
Grajda (PSL), Kazimierz 
Klejna (PO), Adam 
Laskowski (Polska Razem) 
 
Tematy:  
Echa wywiadu z min. Anną 
Streżyńską. Tematyka 
bezpieczeństwa 
cybernetycznego. 
Zagrożenia dla integralności 
rządu. Reforma oświaty i 
inicjatywa ogłoszenia 
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referendum w tej sprawie. 
Rezygnacja Ryszarda Petru z 
funkcji szefa klubu 
parlamentarnego. Rola 
referendów w życiu 
politycznym. 
 

 

Ocena jakościowa 

a)      Liczba tematów w 
jednym wydaniu 
audycji; 

Sześć tematów, dyskutowanych wieloaspektowo, ale 
niezróżnicowanych. Liczba poprawna. 

b)      Różnorodność 
tematyczna audycji 
(polityka, sprawy 
społeczne, 
gospodarcze, 
ekonomiczne, krajowe, 
zagraniczne, etc.); 

Tematy dotyczące polityki krajowej. Różnorodność 
wystarczająca. 

 

c)      Wyważenie 
tematów (zachowanie 
proporcji czasowych 
dla realizowanych 
tematów, w zależności 
od ich rangi); 

Tematy omawiane proporcjonalnie. 

d)      Właściwy dobór 
uczestników audycji – 
obecność ekspertów w 
danej dziedzinie, 
zachowanie pluralizmu 
w doborze 
przedstawicieli partii 
politycznych;  

Dobór właściwy – w audycji uczestniczą 
parlamentarzyści z sześciu ugrupowań 
parlamentarnych. Pluralizm zachowany. 

e)      Neutralny sposób 
przedstawienia 
uczestników audycji 
(bez 
faworyzowania/krytyki 
kogokolwiek); 

Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawianie. 
Ponowne przedstawianie na koniec audycji. 
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f)       Zachowanie 
proporcji czasowych w 
zakresie wypowiedzi 
uczestników; 

Czas wypowiedzi uczestników proporcjonalny.  

g)  Zachowanie przez 
prowadzącego roli 
moderatora dyskusji;  

Moderowanie poprawne, rzeczowe, w dobrym 
tempie. Prowadzący zapowiada osoby zabierające 
głos, w spokojnym tonie prowadzi dyskusję. 

h)      Niewłaściwe 
zachowania 
prowadzącego – 
stawianie się w roli 
uczestnika dyskusji, 
emocjonalność 
wypowiedzi (używanie 
słów i zwrotów 
nacechowanych), 
przerywanie 
wypowiedzi innym 
uczestnikom;  

Obszerne wprowadzenia do podtematów. Nieliczne 
przerwania, zwykle jednak w celu doprecyzowania 
lub skrócenia za długiej wypowiedzi. Pod koniec 
audycji zwiększona liczba przerwań. Nieliczne zwroty 
nacechowane („to już jesteśmy w domu”, 
„układanka”, „ludzkość się wzięła do roboty”). 

Zaognienie w okolicy 38-41 minuty, zażegnane 
samoistnie, przy biernej postawie prowadzącego. 

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

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. Styl 
wypowiedzi kontrolowany, oficjalny. 

j)        Kompetencje 
kompozycyjne 
(umiejętna kontrola 
tempa i potoczystości 
audycji, metody 
kontrolowania 
dynamiki dyskusji, 
panowanie nad 
proporcjami części 
składowych audycji, 
umieszczenie audycji w 
kontekście ramówki – 

Dobre panowanie nad tempem audycji, która 
przebiega spokojnie, bez wielu zaognień. Brak 
zapowiedzi następnych elementów programu i 
kolejnej edycji audycji. 
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zapowiedzi, blocking i 
stripping). Czynnik ten 
stanowi uzupełnienie 
punktu „g)” arkusza 
oceny 

k)      Obraz audycji na 
stronie internetowej 
stacji. 

Nikły zasób informacji o audycji na stronie stacji. 

l) Całościowy 
współczynnik 
procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

71,67% 
 
Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 

 

f) 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; Kampania społeczna 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 06:07:01, 

06:34:05, 07:07:20, 07:35:07, 

08:09:51, 08:36:18, 10:09:34, 

11:06:28, 12:06:18, 12:34:40, 

13:34:41, 15:06:30, 15:35:01, 

16:09:55,  16:36:16, 17:07:18, 

17:34:41, 18:07:39, 18:08:58, 

19:06:26, 21:06:44, 22:05:01, 

23:04:53 
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Wtorek, 25.04: 06:06:43, 07:35:07, 

08:08:48, 12:05:23, 13:35:07, 

15:34:58, 17:04:43, 18:08:17, 

21:06:39, 22:04:35 

 

Środa, 26.04: 06:05:39, 07:35:38, 

08:09:02, 12:06:17, 13:35:48, 

15:34:28, 17:08:00, 18:08:14, 

21:06:38, 22:05:22 

 

Czwartek, 27.04:  06:06:42, 

07:35:08, 08:09:36, 12:04:12, 

13:36:03, 15:35:38, 17:07:43, 

18:08:52, 21:08:12, 22:05:23 

 

Piątek, 28.04: 06:06:00, 07:35:37, 

08:09:18, 12:05:50, 13:34:26, 

15:34:57, 17:06:57, 18:08:25, 

21:05:26, 22:04:45 

 

Sobota, 29.04: 06:05:55, 08:06:52, 

12:05:48, 17:06:30, 18:06:23, 

21:05:40, 22:05:26 

 

Niedziela, 30.04: 06:05:36, 

08:07:30, 12:06:26, 17:06:12, 

18:06:10, 21:06:14, 22:05:34 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

00:00:44 

Warstwa słowna: 00:00:44 
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warstwy słownej;  

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:54:41 

Warstwa słowna: 00:54:41 

 

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) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycje informujące odbiorców 

m.in. o możliwości przekazania 1% 

podatku na rzecz OPP. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:54:41 

 

 

g) Informacje o sytuacji na drogach oraz różnego typu zagrożeniach i 

zjawiskach pogodowych 

Tytuł/nazwa audycji; Drogowy pilot RDC 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

 

Poniedziałek, 24.04: 06:33:32, 

07:33:43, 08:05:01, 08:33:30, 

09:33:30, 11:05:36, 14:04:07,  

15:04:50, 15:33:28, 16:33:32, 

17:04:40, 17:33:29, 18:33:29, 

19:05:11 
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Wtorek, 25.04: 06:33:28, 07:33:35, 

08:04:27, 08:33:28, 09:33:25, 

11:05:24, 14:04:45,15:05:23, 

15:33:28, 16:33:25, 17:04:01, 

17:33:28, 18:33:30, 19:04:50 

 

Środa, 26.04: 06:33:29, 07:33:29, 

08:04:20, 08:33:29, 09:33:29, 

11:04:29, 14:05:17, 15:04:52, 

15:33:29, 16:33:29, 17:05:02, 

17:33:29, 18:33:29, 19:04:50 

 

Czwartek, 27.04: 06:33:29, 

07:33:29, 08:33:29, 09:33:29, 

11:04:20, 14:05:08, 15:05:10, 

15:33:29, 16:33:29, 17:04:55, 

18:33:29, 19:05:14 

 

Piątek, 28.04: 07:33:29, 08:04:45,  

08:33:29, 09:33:29, 11:04:30, 

14:05:36,  

15:05:52, 15:33:29, 16:33:29, 

17:05:04, 17:33:29, 18:33:29, 

19:05:20 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:00:42 

Warstwa słowna 00:00:42 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:48:21 

Warstwa słowna- 00:48:21 
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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) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze informacje z 

mazowieckich dróg, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrudnień 

drogowych.  

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:48:21 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Pogoda 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek: 24.04:06:04:49, 

06:33:11, 07:03:51, 07:33:12, 

08:04:23, 08:33:11, 09:03:58, 

09:33:03, 10:32:34, 

11:04:53,11:33:35, 12:03:47, 

12:32:27, 13:03:15, 13:33:35, 

14:03:15, 14:32:32, 15:04:08, 

15:33:04, 16:03:33, 16:33:05, 

17:04:07, 17:32:58, 18:03:06, 

18:33:02, 19:04:35, 20:03:53, 

21:03:31, 22:04:15, 23:04:01 

 

Wtorek, 25.04:  

06:03:28, 06:33:07, 07:03:47, 
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07:33:08, 08:03:45, 08:33:01, 

09:04:01, 09:33:03, 10:04:00, 

10:32:31, 11:04:35, 11:32:31, 

12:03:36, 12:33:37, 13:03:16, 

13:33:41, 14:04:10, 14:32:28, 

15:04:38, 16:03:59, 16:33:02, 

17:33:01, 18:03:56, 18:33:09, 

19:04:15, 20:04:32, 21:04:56, 

22:03:51, 23:04:04 

 

Środa, 26.04: 06:03:08, 06:33:00, 

07:03:50, 07:33:00, 08:03:48, 

08:33:00, 09:04:59, 09:33:00, 

10:03:47, 10:32:30, 11:03:55, 

11:33:20, 12:04:32, 12:33:30, 

13:03:16, 13:33:32, 14:04:30, 

14:32:30, 15:04:08, 15:33:00, 

16:03:57, 16:33:00, 17:04:30, 

17:33:00, 18:03:58, 

18:33:00,19:04:15, 20:04:15, 

21:04:20, 22:04:49, 23:04:10 

 

Czwartek 27.04: 06:03:20, 

06:33:00, 07:03:18, 07:33:00, 

08:04:25, 08:33:01, 09:04:12, 

09:33:00, 10:03:08, 10:32:32, 

11:03:40, 11:33:32, 12:03:22, 

12:33:32, 13:03:22, 13:33:40, 

14:04:38, 14:32:32, 15:04:36, 

15:33:00, 16:03:22, 16:33:00, 

17:04:25, 17:33:00, 18:04:22, 
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18:33:00, 19:04:40, 20:03:20, 

21:06:20, 22:04:04, 23:04:20 

 

Piątek 28.04: 06:04:28, 06:33:00, 

07:04:38, 07:33:00, 08:04:05, 

08:33:00, 09:04:35, 09:33:00, 

10:33:50, 10:32:30, 11:03:50, 

11:33:30, 12:04:15, 12:33:32, 

13:03:22, 13:33:32, 14:04:50, 

15:05:10, 15:33:00, 16:04:10, 

16:33:00, 17:04:20, 17:33:00, 

18:04:15, 18:33:00, 19:04:50, 

20:03:20, 21:03:10, 22:04:15, 

23:03:40 

 

Sobota, 29.04: 06:04:42, 07:04:02, 

08:04:39, 09:04:22, 10:04:02, 

11:03:37, 12:03:50, 13:04:04, 

14:04:36, 15:03:08, 16:04:54, 

17:04:32, 18:04:32, 19:04:27, 

20:03:54, 21:04:12, 22:04:14, 

23:02:08 

 

Niedziela, 30.04: 06:04:40, 

07:04:20, 08:04:42, 09:04:10, 

10:03:52, 11:04:04, 12:04:40, 

13:04:28, 14:04:26, 15:03:56, 

16:04:08, 17:04:50, 18:04:25, 

19:04:46, 20:05:02, 21:04:52, 

22:04:15, 23:03:54 
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Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:00:32 

Warstwa słowna 00:00:32 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:53:01 

Warstwa słowna - 01:53:01 

 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Informacje dotyczące pogody, 

zjawisk i zagrożeń pogodowych, z 

bardzo szczegółowym 

uwzględnieniem pogody w regionie.  

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

01:53:01 

 

Podsumowanie kategorii: INFORMACJA 

Łączny czas trwania audycji 

informacyjnych w badanej próbie 

tygodniowej 

19:40:54 

 

Udział procentowy w badanej 

próbie 

11,72% 

 

Udział warstwy słownej 11,72% 

Łączny czas trwania treści 

regionalnych  

10:08:43 
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Udział treści regionalnych 6,03% 

 

PUBLICYSTYKA 
 

a) Publicystyka poświęcona problematyce politycznej, ekonomiczno-

gospodarczej, społecznej 

Tytuł/nazwa audycji; Komentarz do spraw bieżących 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 08:37:15 

Wtorek, 25.04: 08:34:39 

Środa, 26.05: 08:34:03 

Czwartek, 27.04: 02:08:50, 

08:35:35 

Piątek, 28.04: 01:53:44, 08:36:28 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:26:02 

Warstwa słowna: 00:25:13 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

03:02:11 

Warstwa słowna: 02:56:34 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:56:01 

 

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 obecna 

audycja „Poranek RDC”, której 

„Komentarz do spraw bieżących” 

jest częścią. Nie ma w planie 

wyszczególnionej tej audycji. 

Audycja nadana zgodnie z planem 

dotyczącym „Poranka” w zakresie 

formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Prowadzący wraz z zaproszonymi 

gośćmi rozmawia o najważniejszych, 
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bieżących sprawach. Poruszają 

kwestie nie tylko polityczne, ale 

przede wszystkim społeczne. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Analiza jakościowa: 

Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 

Dzień emisji Pora 

emisji 

Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

24.04.2017 8:37:15 0:22:54 Grzegorz 

Chlasta 

Gość: Kamila 

Baranowska - Do 

Rzeczy, Agaton 

Koziński - Polska The 

Times, Jacek 

Nizinkiewicz - 

Rzeczpospolita 

Tematy: Sondaże 

poparcia (SLD), 

zbliżające się wybory 

prezydenckie w 

Francji, nastroje 

społeczne i polityczne 

w Europie, UE.  
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a)      Liczba tematów 

w jednym wydaniu 

audycji; 

Wystarczająca liczba tematów (Jeden główny 

związany z sprawami bieżącymi, czyli zbliżające 

się wybory w Francji oraz kilka mniejszych jak 

sondaże w Polsce, UE nastroje społeczeństwa).  

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, 

gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Audycja zróżnicowana w zakresie poruszanych 

aspektów jednego tematu. Sprawy społeczne, 

polityczne, gospodarcze, ekonomiczne.  

c)      Wyważenie 

tematów (zachowanie 

proporcji czasowych 

dla realizowanych 

tematów, w zależności 

od ich rangi); 

Dobrze zachowane proporcje pomiędzy 

tematami. Główny najważniejszy temat zajął 

najwięcej czasu, natomiast mniej ważne – 

omówione krócej. Zachowanie proporcji 

czasowych dla realizowanych tematów w 

zależności od ich rangi.  

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu 

w doborze 

przedstawicieli partii 

politycznych;  

Odpowiednio dobrany gość – publicyści z kilku 

różnych źródeł. Każdy przedstawia inne poglądy 

polityczne.  
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e)      Neutralny 

sposób przedstawienia 

uczestników audycji 

(bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Zachowanie 

proporcji czasowych w 

zakresie wypowiedzi 

uczestników; 

Prowadzący zadaje pytania, krótko 

wprowadzając nowy temat czy podtemat. 

Wypowiedzi niezbyt rozbudowane, rzeczowe. 

Proporcje czasowe zachowane poprawnie 

zależnie od tematu.  

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, 

każdemu daje szansę do wypowiedzi na dany 

temat.  

h)      Niewłaściwe 

zachowania 

prowadzącego – 

stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność 

wypowiedzi (używanie 

słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie 

wypowiedzi innym 

uczestnikom;  

Prowadzącemu zdarza się przerwać rozmowę (4 

razy) powodem jest dopytanie, bądź 

stwierdzenie czegoś, dodanie od siebie. Raz 

przerywa z powodu końca zaplanowanego czasu 

audycji.  
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i)        Poprawność 

językowa 

prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane 

dźwięki, niewyraźna 

mowa) 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 

Bardzo wyraźna mowa prowadzącego. 

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 

Audycja przebiega w sposób potoczysty, 

dynamiczny. Prowadzący wprowadza informację 

z prasy i zadaje pytania gościom. Pozostawia 

możliwość wolnej rozmowy. 
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k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej 

stacji. 

Na stronie internetowej znajduje się nagranie 

audio rozmowy. Jedyne informacje podane to 

Goście audycji.  

l) Całościowy 

współczynnik 

procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

81,67% 

Wysoki wskaźnik obiektywizmu 

 

Wtorek, 25 kwietnia 2017 

 

Dzień emisji Pora 
emisji 

Czas 
trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

25.04.2017 8:34:52 0:25:16 Grzegorz 
Chlasta 

Gość: Łukasz Warzecha 
- Do Rzeczy, Bogumił 
Łoziński - Gość 
Niedzielny, Marcin 
Cieliński - Liberte 

Tematy: Netykieta, 
Ucho Prezesa i sytuacja 
w Polsce, Sądownictwo 
w Polsce 

 

 

a)      Liczba tematów 
w jednym wydaniu 
audycji; 

Wystarczająca liczba tematów (Jeden główny 
związany z sprawami bieżącymi, i dwa związane 
z ogólną sytuacją w polityce) 
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b)      Różnorodność 
tematyczna audycji 
(polityka, sprawy 
społeczne, 
gospodarcze, 
ekonomiczne, krajowe, 
zagraniczne, etc.); 

Audycja zróżnicowana w zakresie poruszanych 
aspektów jednego tematu. Sprawy społeczne, 
polityczne, prawne. 

c)      Wyważenie 
tematów (zachowanie 
proporcji czasowych 
dla realizowanych 
tematów, w zależności 
od ich rangi); 

Dobrze zachowane proporcje pomiędzy 
tematami. Zachowanie proporcji czasowych dla 
realizowanych tematów w zależności od ich 
rangi.  

d)      Właściwy dobór 
uczestników audycji – 
obecność ekspertów w 
danej dziedzinie, 
zachowanie pluralizmu 
w doborze 
przedstawicieli partii 
politycznych;  

Odpowiednio dobrany gość – publicyści z kilku 
różnych źródeł. Każdy przedstawia inne poglądy 
polityczne. Każdy miał szansę przedstawić swoje 
zdanie na dane tematy. 

e) Neutralny sposób 
przedstawienia 
uczestników audycji 
(bez 
faworyzowania/krytyki 
kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f) Zachowanie 
proporcji czasowych w 
zakresie wypowiedzi 
uczestników; 

Prowadzący zadaje pytania krótko wprowadzając 
nowy temat. Wypowiedzi niezbyt rozbudowane, 
rzeczowe. Proporcje czasowe zachowane 
poprawnie zależnie od tematu.  

g) Zachowanie przez 
prowadzącego roli 
moderatora dyskusji;  

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, 
każdemu daje szansę do wypowiedzi na dany 
temat.  
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h) Niewłaściwe 
zachowania 
prowadzącego – 
stawianie się w roli 
uczestnika dyskusji, 
emocjonalność 
wypowiedzi (używanie 
słów i zwrotów 
nacechowanych), 
przerywanie 
wypowiedzi innym 
uczestnikom;  

Prowadzącemu zdarza się przerwać rozmowę (1 
raz) powodem jest zadanie pytania. 

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

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 
Bardzo wyraźna mowa prowadzącego. 

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 

Audycja przebiega w sposób potoczysty, 
dynamiczny. Pozostawia możliwość wolnej 
rozmowy. 
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k)      Obraz audycji na 
stronie internetowej 
stacji. 

Na stronie internetowej znajduje się nagranie 
audio rozmowy. Jedyne informacje podane to 
Goście audycji.  

l) Całościowy 
współczynnik 
procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

81,67% 

 

Środa, 26 kwietnia 2017 

 

Dzień emisji Pora 
emisji 

Czas 
trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

26.04.2017 8:35:00 0:25:59 Grzegorz 
Chlasta 

Gość: Dominik Zdort - 
redaktor naczelny 
serwisu tvp.info, Eliza 
Olczyk - Wprost, 
Roman Imielski - 
Gazeta Wyborcza 

Tematy: Populizm, 
Netykieta, Elity w 
Polsce, demokracja w 
internecie, polityka w 
internecie. 
Sądownictwo w Polsce. 

 

 

 

a)      Liczba tematów 
w jednym wydaniu 
audycji; 

Za duża liczba tematów, nie wystarcza czasu do 
omówienia wszystkich (Jeden główny związany z 
sprawami bieżącymi (Zmiany w sądownictwie) i 
pozostałe związane z ogólną sytuacją w polityce 
i życiu społeczeństwa) 
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b)      Różnorodność 
tematyczna audycji 
(polityka, sprawy 
społeczne, 
gospodarcze, 
ekonomiczne, krajowe, 
zagraniczne, etc.); 

Audycja zróżnicowana w zakresie poruszanych 
aspektów jednego tematu. Sprawy społeczne, 
polityczne, prawne, związane z ustrojem kraju. 

c)      Wyważenie 
tematów (zachowanie 
proporcji czasowych 
dla realizowanych 
tematów, w zależności 
od ich rangi); 

Zbyt wiele tematów, w prawdzie każdy ma szansę 
wypowiedzi, ale jakby zabrakło czasu na ostatni 
najważniejszym mimo tego zachowanie proporcji 
czasowych dla realizowanych tematów w 
zależności od ich rangi.  

d)      Właściwy dobór 
uczestników audycji – 
obecność ekspertów w 
danej dziedzinie, 
zachowanie pluralizmu 
w doborze 
przedstawicieli partii 
politycznych;  

Goście publicyści z kilku różnych źródeł, 
odpowiednio dobrani do rozmowy na tematy 
mniej ważne, brak specjalisty w sferze 
sądownictwa o którym było dużo mówione. 
Każdy przedstawia inne poglądy polityczne. 
Każdy miał szansę przedstawić swoje zdanie na 
dane tematy.  

e)      Neutralny 
sposób przedstawienia 
uczestników audycji 
(bez 
faworyzowania/krytyki 
kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Zachowanie 
proporcji czasowych w 
zakresie wypowiedzi 
uczestników; 

Prowadzący zadaje pytania krótko wprowadzając 
nowy temat. Wypowiedzi niezbyt rozbudowane, 
rzeczowe. 

g)  Zachowanie przez 
prowadzącego roli 
moderatora dyskusji;  

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, 
każdemu daje szansę do wypowiedzi na dany 
temat. Cytuje wypowiedzi z różnych źródeł, 
dodaje komentarze.  
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h)      Niewłaściwe 
zachowania 
prowadzącego – 
stawianie się w roli 
uczestnika dyskusji, 
emocjonalność 
wypowiedzi (używanie 
słów i zwrotów 
nacechowanych), 
przerywanie 
wypowiedzi innym 
uczestnikom;  

Prowadzącemu zdarza się przerwać rozmowę (7 
razy) powodem jest zadanie pytania, 
dopowiedzenie, zmiana tematu, podtrzymanie 
rozmowy.  

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

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 
Bardzo wyraźna mowa prowadzącego., trzy razy 
zdarza się użyć nieartykułowanych dźwięków.  

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 

Audycja przebiega w sposób potoczysty, 
dynamiczny. Pozostawia możliwość wolnej 
rozmowy. 
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k)      Obraz audycji na 
stronie internetowej 
stacji. 

Na stronie internetowej znajduje się nagranie audio 
rozmowy. Jedyne informacje podane to Goście 
audycji.  

l) Całościowy 
współczynnik 
procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

70% 

 

Czwartek, 27 kwietnia 2017 

 

Dzień emisji Pora 
emisji 

Czas 
trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

27.04.2017 8:35:36 0:25:16 Grzegorz 
Chlasta 

Gość: Agata Diduszko-
Zyglewska - Krytyka 
Polityczna, Piotr 
Gursztyn - dyrektor 
programowy TVP, 
Jacek Łeski - TVP Info. 

Tematy: Sondarze w 
Polsce, Ogólna 
sytuacja w polityce, 
Wybory w Francji i 
Niemczech. 

 

a)      Liczba tematów 
w jednym wydaniu 
audycji; 

Odpowiednia ilość tematów. Tematy 
zróżnicowane związane z ogólną sytuacja w 
polskiej polityce, oraz z sytuacją związaną z 
planowanymi wyborami w Francji i Niemczech. 
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b)      Różnorodność 
tematyczna audycji 
(polityka, sprawy 
społeczne, 
gospodarcze, 
ekonomiczne, krajowe, 
zagraniczne, etc.); 

Audycja zróżnicowana w zakresie poruszanych 
aspektów. Sprawy społeczne, polityczne, 
prawne, krajowe jak i zagraniczne, ale głównie 
związane z oddziaływaniem na Polskę. 

c)      Wyważenie 
tematów (zachowanie 
proporcji czasowych 
dla realizowanych 
tematów, w zależności 
od ich rangi); 

Zachowanie proporcji czasowych dla 
realizowanych tematów w zależności od ich 
rangi. Tematy ogólne związane z sytuacją w 
Polsce i wpływem wyborów Francji i Niemiec na 
UE i Polskę.  

d)      Właściwy dobór 
uczestników audycji – 
obecność ekspertów w 
danej dziedzinie, 
zachowanie pluralizmu 
w doborze 
przedstawicieli partii 
politycznych;  

Goście publicyści z kilku różnych źródeł, 
odpowiednio dobrani do rozmowy na tematy. 
Każdy przedstawia inne poglądy polityczne. 
Każdy miał szansę przedstawić swoje zdanie na 
dane tematy. 

e)      Neutralny 
sposób przedstawienia 
uczestników audycji 
(bez 
faworyzowania/krytyki 
kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Zachowanie 
proporcji czasowych w 
zakresie wypowiedzi 
uczestników; 

Prowadzący zadaje pytania krótko wprowadzając 
nowy temat. Wypowiedzi niezbyt rozbudowane, 
rzeczowe. Prowadzący pozwala na luźną 
rozmowę, ale pilnuje aby każdy miał głos. 

g)  Zachowanie przez 
prowadzącego roli 
moderatora dyskusji;  

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, 
każdemu daje szansę do wypowiedzi na dany 
temat. Cytuje wypowiedzi z różnych źródeł, 
dodaje komentarze.  
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h)      Niewłaściwe 
zachowania 
prowadzącego – 
stawianie się w roli 
uczestnika dyskusji, 
emocjonalność 
wypowiedzi (używanie 
słów i zwrotów 
nacechowanych), 
przerywanie 
wypowiedzi innym 
uczestnikom;  

Prowadzącemu zdarza się przerwać rozmowę (2 
razy) powodem jest zadanie pytania, 
dopowiedzenie. W jednym momencie dopuszcza 
się niepotrzebnego sformowania ironicznego 
„Jak Pani Ogórek, gdy rozpoczęła mówić to 
zaczęło spadać jej poparcie”  

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

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 
Bardzo wyraźna mowa prowadzącego. 

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 

Audycja przebiega w sposób potoczysty, 
dynamiczny. Pozostawia możliwość wolnej 
rozmowy. Czasem dochodzi do kłótni gości, na 
którą prowadzący nie reaguje tylko pozwala się 
jej samej zakończyć.  
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k)      Obraz audycji na 
stronie internetowej 
stacji. 

Na stronie internetowej znajduje się nagranie 
audio rozmowy. Jedyne informacje podane to 
Goście audycji.  

l) Całościowy 
współczynnik 
procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

76,67% 

 

Piątek, 28 kwietnia 2017 

 

Dzień emisji Pora 
emisji 

Czas 
trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

28.04.2017 8:36:40 0:25:18 Grzegorz 
Chlasta 

Gość: Piotr Pałka - 
Rebelya.pl, Karol Gac - 
Dorzeczy.pl, Jakub 
Dymek - Krytyki 
Polityczna. 

Tematy: Głos Kościoła 
na sytuację polityczną 
w Polsce, język w 
polityce i sferze 
publicznej, jaki wpływ 
na polską politykę ma 
„Ucho Prezesa”, 
zbliżające się wybory 
we Francji. 

 

 

a)      Liczba tematów 
w jednym wydaniu 
audycji; 

Odpowiednia ilość tematów. Tematy 
zróżnicowane. 
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b)      Różnorodność 
tematyczna audycji 
(polityka, sprawy 
społeczne, 
gospodarcze, 
ekonomiczne, krajowe, 
zagraniczne, etc.); 

Audycja zróżnicowana w zakresie poruszanych 
aspektów. Sprawy społeczne, polityczne, 
krajowe jak i zagraniczne.  

c)      Wyważenie 
tematów (zachowanie 
proporcji czasowych 
dla realizowanych 
tematów, w zależności 
od ich rangi); 

Brak zachowanie proporcji czasowych dla 
realizowanych tematów w zależności od ich 
rangi. Zbyt mało czasu poświęconego na ważny 
temat związany z wyborami we Francji.  

d)      Właściwy dobór 
uczestników audycji – 
obecność ekspertów w 
danej dziedzinie, 
zachowanie pluralizmu 
w doborze 
przedstawicieli partii 
politycznych;  

Goście publicyści z kilku różnych źródeł, 
odpowiednio dobrani do rozmowy na tematy. 
Każdy przedstawia inne poglądy polityczne. 
Każdy miał szansę przedstawić swoje zdanie na 
dane tematy. 

e)      Neutralny 
sposób przedstawienia 
uczestników audycji 
(bez 
faworyzowania/krytyki 
kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Zachowanie 
proporcji czasowych w 
zakresie wypowiedzi 
uczestników; 

Prowadzący zadaje pytania krótko wprowadzając 
nowy temat. Wypowiedzi niezbyt rozbudowane, 
rzeczowe. Prowadzący pozwala na luźną 
rozmowę.  

g)  Zachowanie przez 
prowadzącego roli 
moderatora dyskusji;  

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, 
każdemu daje szansę do wypowiedzi na dany 
temat. 
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h)      Niewłaściwe 
zachowania 
prowadzącego – 
stawianie się w roli 
uczestnika dyskusji, 
emocjonalność 
wypowiedzi (używanie 
słów i zwrotów 
nacechowanych), 
przerywanie 
wypowiedzi innym 
uczestnikom;  

Prowadzącemu zdarza się przerwać rozmowę w 
celu dopytania mówiącego, bądź dopowiedzenia. 
Za mało czasu na ważny temat związany z 
wyborami, a za to zbyt dużo poświęconego 
czasu na satyrę „Ucho Prezesa”. 

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

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 
Bardzo wyraźna mowa prowadzącego. 

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 

Audycja przebiega w sposób potoczysty, 
dynamiczny. Pozostawia możliwość wolnej 
rozmowy. 
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k)      Obraz audycji na 
stronie internetowej 
stacji. 

Na stronie internetowej znajduje się nagranie 
audio rozmowy. Jedyne informacje podane to 
Goście audycji.  

l) Całościowy 
współczynnik 
procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

81,67% 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Poranek RDC 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 07:08:32, 

07:12:32, 07:40:49, 08:10:36 

Wtorek, 25.04: 01:06:04, 03:31:33, 

07:07:51, 07:12:57, 07:35:53, 

08:09:32 

Środa, 26.04: 01:07:40, 07:08:34, 

07:36:22, 08:09:46 

Czwartek, 27.04: 01:06:51, 

07:10:10, 07:40:37, 08:10:44 

Piątek, 28.04: 01:05:30, 07:07:14, 

07:36:41, 08:10:27 

Sobota, 29.04: 01:03:33, 03:17:30 

Niedziela, 30.04: 01:13:08 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:30:43 

Warstwa słowna: 00:26:03 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

12:11:37 

Warstwa słowna: 10:02:12 



557 
 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

06:06:00 

 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Rozmowy poranne z różnymi gośćmi 

przy kawie. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Analiza jakościowa wybranych audycji wchodzących w skład „Poranka 

RDC”: 

„Gość” 

Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 

Dzień emisji Pora 

emisji 

Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

24.04.2017 09:35:37 

 

00:23:01 Łukasz 

Starowiejski 

Gość: Witold Roman 

(prezes Mazowiecko-

Warszawskiego 

Związku Piłki 

Siatkowej). 

Tematy: siatkarska 

Orlen Liga i Plus Liga, 

ostatnie mecze, 

zmiany w 

reprezentacji, 

osiągnięcia ZAKSA 
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Kędzierzyn-Koźle. 

 

a)      Liczba tematów 

w jednym wydaniu 

audycji; 

Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, 

gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Audycja dość niezróżnicowana – dyskusja 

skoncentrowana wokół ostatnich wydarzeń 

siatkarskich, zmian w reprezentacji.   

c)      Wyważenie 

tematów (zachowanie 

proporcji czasowych 

dla realizowanych 

tematów, w zależności 

od ich rangi); 

Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 

podtematami. 

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu 

w doborze 

przedstawicieli partii 

politycznych;  

Odpowiednio dobrany gość - prezes Mazowiecko-

Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej, osoba 

zorientowana w ostatnich wydarzeniach 

sportowych oraz zmianach w kadrze. 

e)      Neutralny 

sposób przedstawienia 

uczestników audycji 

Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 
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(bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

f)       Zachowanie 

proporcji czasowych w 

zakresie wypowiedzi 

uczestników; 

Prowadzący zadaje krótkie i konkretne pytania, 

odpowiedzi rozmówcy są odpowiedniej długości. 

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta 

zarówno o fakty, jak i opinie, kontroluje przebieg 

rozmowy. 

h)      Niewłaściwe 

zachowania 

prowadzącego – 

stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność 

wypowiedzi (używanie 

słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie 

wypowiedzi innym 

uczestnikom;  

Prowadzący nie wcina się w wypowiedź gościa. 

Ton głosu prowadzącego nie zmienia się za 

bardzo, nie są widoczne zmiany poziomu emocji. 

i)        Poprawność 

językowa 

prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i 

zadaje pytania w wyważonym stylu. 
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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 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. 

Prowadzący sprawnie i konkretnie zadaje 

gościowi pytania, przechodząc do kolejnych 

podtematów. 

Brak zapowiedzi. 

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej 

stacji. 

Brak informacji o audycji na stronie internetowej 

stacji. 

l) Całościowy 

współczynnik 

procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

83,33% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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wskaźników) – WOI(A) 

 

Wtorek, 25 kwietnia 2017 

Dzień emisji Pora 

emisji 

Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

25.04.2017 09:34:04 

 

00:21:49 Jakub 

Kapiszewski 

Goście: Przemysław 

Ruchlicki (Krajowa 

Izba Gospodarcza), 

Stanisław Cichocki 

(Wydział Nauk 

Ekonomicznych 

Uniwersytetu 

Warszawskiego). 

Tematy: aktualizacja 

programu 

konwergencji, 

zwiększenie 

wydatków na ochronę 

społeczną, przekrój 

wydatków państwa na 

konkretne dziedziny 

życia (przez kolejne 

kadencje rządu). 

 

a)      Liczba tematów 

w jednym wydaniu 

audycji; 

Mała liczba tematów. 
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b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, 

gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Audycja dość niezróżnicowana – dyskusja 

skoncentrowana wokół ostatnich zmian w 

programie konwergencji oraz zmian w kwotach 

przeznaczanych przez państwo na różne 

dziedziny życia. 

c)      Wyważenie 

tematów (zachowanie 

proporcji czasowych 

dla realizowanych 

tematów, w zależności 

od ich rangi); 

Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 

podtematami. 

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu 

w doborze 

przedstawicieli partii 

politycznych;  

Odpowiednio dobrani goście – komentatorzy 

gospodarczy, osoby zorientowane w sytuacji 

ekonomicznej kraju oraz jej zmianach na 

przestrzeni wieków. 

e)      Neutralny 

sposób przedstawienia 

uczestników audycji 

(bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Zachowanie 

proporcji czasowych w 

zakresie wypowiedzi 

Prowadzący zadaje krótkie i konkretne pytania, 

odpowiedzi obu rozmówców są odpowiedniej 

długości. 
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uczestników; 

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadzący poprawnie moderuje rozmową, pyta 

zarówno o fakty, jak i opinie, kontroluje przebieg 

rozmowy. 

h)      Niewłaściwe 

zachowania 

prowadzącego – 

stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność 

wypowiedzi (używanie 

słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie 

wypowiedzi innym 

uczestnikom;  

Prowadzący nie wcina się w wypowiedzi gości. 

Ton głosu prowadzącego nie zmienia się za 

bardzo, nie są widoczne zmiany poziomu emocji. 

i)        Poprawność 

językowa 

prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane 

dźwięki, niewyraźna 

mowa) 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny i 

zadaje pytania w wyważonym stylu. 
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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 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. 

Prowadzący sprawnie i konkretnie zadaje gościom 

pytania, przechodząc do kolejnych podtematów. 

Brak zapowiedzi. 

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej 

stacji. 

Brak informacji o audycji na stronie internetowej 

stacji. 

l) Całościowy 

współczynnik 

procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

83,33% 

Wysoki współczynnik obiektywizmu 
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Czwartek, 27 kwietnia 2017 (w ramach rozmowy „Gość” we czwartek 

odbyła się audycja „Magazyn ekonomiczny” – rozmowa z 2 

komentatorami) 

Dzień 

emisji 

Pora 

emisji 

Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

27.04.2017 9:35:00 0:20:50 Jakub 

Kapiszewski 

Gość: Filip Konopczyński 

- Fundacja Kaleckiego, 

Oko.press, Ignacy 

Morawiecki - SpotData.pl 

Tematy: Rynek pracy w 

Polsce, rynek pracy 

obcokrajowców w 

Europie 

 

a)      Liczba tematów 

w jednym wydaniu 

audycji; 

Wystarczająca ilość tematów. Głównym 

tematem jest rynek pracy, rozmowa na temat 

rynku pracy w Polsce, płaca jak również sytuacja 

płacowa Polaków w Europie.  

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, 

gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Audycja zróżnicowana, porusza tematy pod 

względem aspektów społecznych, 

ekonomicznych, gospodarczych. 
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c)      Wyważenie 

tematów (zachowanie 

proporcji czasowych 

dla realizowanych 

tematów, w zależności 

od ich rangi); 

Zachowano proporcje czasową. Jeden główny 

temat i kilka podtematów z nim związane,  

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu 

w doborze 

przedstawicieli partii 

politycznych;  

Właściwy dobór gości. Publicyści związani z 

tematem, przedstawiciele Oko.press i 

SpotData.pl. 

e)      Neutralny 

sposób przedstawienia 

uczestników audycji 

(bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Zachowanie 

proporcji czasowych w 

zakresie wypowiedzi 

uczestników; 

Prowadzący zadaje pytania krótko wprowadzając 

nowy temat. Wypowiedzi rozbudowane. Każdy z 

gości ma szansę się wypowiedzieć.  

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadzący moderuje rozmową, zadaje pytania, 

dodaje swój komentarz, daje każdemu szansę 

do wypowiedzi.  
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h)      Niewłaściwe 

zachowania 

prowadzącego – 

stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność 

wypowiedzi (używanie 

słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie 

wypowiedzi innym 

uczestnikom;  

Życzliwy stosunek do gości przez prowadzącego. 

Dwa razy przerwał wypowiedź w celu zadania 

kolejnego pytania. Prowadzącemu zdarzyło się 

zadać pytanie w sposób ironiczny, oraz 

skomentować sytuację pracowników 

supermarketu w sposób ironiczny. Zamiast 

podawać bądź nie podawać nazwy supermarketu 

określa go jako „supermarket z insektem w tle 

insektem w logotypie”.  

i)        Poprawność 

językowa 

prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane 

dźwięki, niewyraźna 

mowa) 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. 
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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 

Prowadzący kontroluje w poprawny sposób 

rozmowę. Audycja prowadzona w sposób 

potoczysty, dynamiczny. Prowadzący umieścił 

audycję w kontekście ramówki.  

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej 

stacji. 

Na stronie internetowej można znaleźć tą 

audycję w formie głosowej. Brak informacji na 

tematy w niej zawartej, jedyna informacja to 

przedstawienie gości. Bardzo trudne do 

znalezienia.  
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l) Całościowy 

współczynnik 

procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

93,33% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Piątek, 28 kwietnia 2017 (w ramach rozmowy „Gość” w piątek odbyła się 

audycja „Magazyn sportowy” – rozmowa z 2 gośćmi) 

Dzień emisji Pora 

emisji 

Czas 

trwania 

Prowadzą

cy 

Gość, funkcja, tematy 

28.04.2017 9:35:00 0:09:18 

cz 1 

0:08:50 

cz 2 

 

Arkadiusz 

Błaszczak 

Gość: Marcin 

Bańcerowski - 

Wiceprezes siatkarskiego 

klubu Onico Warszawa, 

Przemysław Szymiński - 

obrońca piłkarskiej Wisły 

Płock 

Tematy: I część: Zmiana 

nazwy klubu Onico 

Warszawa i transfery. 

II część: zbliżający się 

mecz Wisła Płock - Ruch 

Chorzów. 
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a)      Liczba tematów 

w jednym wydaniu 

audycji; 

Wystarczająca liczba tematów. Dwie części 

programu na dwa różne tematy związane ze 

sportem. 

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, 

gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Brak różnorodności tematycznej. Audycja 

związana ze sportem.  

c)      Wyważenie 

tematów (zachowanie 

proporcji czasowych 

dla realizowanych 

tematów, w zależności 

od ich rangi); 

Zachowano proporcje czasową. Każdy temat ma 

swoją część.  

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu 

w doborze 

przedstawicieli partii 

politycznych;  

Właściwy dobór gości. Na temat związany z 

klubem Onico Warszawa wypowiadał się 

wiceprezes klubu, natomiast o meczu Wisła 

Płock - Ruch Chorzów, mówił obrońca Wisły 

Płock. 
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e)      Neutralny 

sposób przedstawienia 

uczestników audycji 

(bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Zachowanie 

proporcji czasowych w 

zakresie wypowiedzi 

uczestników; 

Prowadzący zadaje pytania krótko wprowadzając 

nowy temat. Pyta głównie o fakty, nastroje i 

przebieg meczów.  

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadzący moderuje rozmową, zadaje pytania, 

dodaje swój komentarz. 

h)      Niewłaściwe 

zachowania 

prowadzącego – 

stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność 

wypowiedzi (używanie 

słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie 

wypowiedzi innym 

uczestnikom;  

Życzliwy stosunek do gości przez prowadzącego. 

Wprowadza nastrój zaciekawienia.  
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i)        Poprawność 

językowa 

prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane 

dźwięki, niewyraźna 

mowa) 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny.  

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 

Prowadzący kontroluje w poprawny sposób 

rozmowę. Audycja prowadzona w sposób 

dynamiczny. Prowadzący umieścił audycję w 

kontekście ramówki, zaznaczył na początku 

która część, poinformował o miejscu rozmowy.  



573 
 

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej 

stacji. 

Na stronie internetowej można znaleźć tą 

audycję w formie głosowej. Podano informację 

na temat tematów poruszanych oraz 

przedstawiono gości. 

l) Całościowy 

współczynnik 

procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

93,33% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; I wszystko jasne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Sobota 29.04: 10:04:32 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:40:58 

Warstwa słowna - 00:40:58 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:40:58 

Warstwa słowna - 00:40:58 

 

 

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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Rozmowy na bieżące tematy 

polityczne, jak również społeczne, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

tematyki lokalnej. Prowadząca 

Celina Witas wraz z zaproszonymi 

gośćmi komentuje w badanym 

tygodniu najświeższe wydarzenia 

(obchody świąt majowych, 

powołanie komisji do spraw 

prywatyzacji). Udział biorą: Piechna-

Więckiewicz (Inicjatywa Polska), 

Oskar Hejka (PiS), Paweł Lech (PO), 

Paweł Rabiej (Nowoczesna). 

Program nowy, prowadzony na żywo 

równolegle w RDC i TVP3 Warszawa. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

 

Sobota, 29 kwietnia 2017 

Dzień emisji Pora emisji Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 
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Sobota, 29 

kwietnia 2017 

10:04:32 00:40:58 Celina Witas Goście:  

Cz. I 

Paulina Piechna-

Więckiewicz (Inicjatywa 

Polska)  

Paweł Lech (PO) 

Oskar Hejka (PiS) 

Paweł Rabiej 

(Nowoczesna) 

Cz. II 

Izabela Kraj 

(Superexpress) 

Michał Wróblewski 

(„Fakt”) 

Tematy: 

Wielka Warszawa 

Komisja reprywatyzacyjna 

Kompostownia w Radiowie 

Obchody świąt majowych  

 

a)      Liczba tematów w 

jednym wydaniu audycji; 

Trzy główne tematy z różnymi wątkami, dodatkowo kilka 

min. o obchodach Dnia Flagi i 3 Maja 

optymalna liczba tematów  

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Audycja zróżnicowana tematycznie 



576 
 

c)      Wyważenie tematów 

(zachowanie proporcji 

czasowych dla 

realizowanych tematów, w 

zależności od ich rangi); 

Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 

tematami. 

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu w 

doborze przedstawicieli 

partii politycznych;  

Odpowiednio dobrani goście – politycy warszawscy – osoby 

zorientowane w kwestiach dotyczących miasta plus 

komentarz publicystów. 

e)      Neutralny sposób 

przedstawienia uczestników 

audycji (bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Zachowanie proporcji 

czasowych w zakresie 

wypowiedzi uczestników; 

Prowadząca zadaje krótkie i konkretne pytania, często nie 

są one adresowane do konkretnej osoby, głos może więc 

zabrać ten, kto chce. Pilnuje, żeby głos mógł zabrać też P. 

Rabiej, który początkowo mówi mniej. Odpowiedzi 

rozmówców są odpowiedniej długości.  

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadząca moderuje rozmowę, pyta zarówno o fakty, jak 

i opinie, kontroluje przebieg rozmowy. 

h)      Niewłaściwe 

zachowania prowadzącego 

– stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność wypowiedzi 

(używanie słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie wypowiedzi 

innym uczestnikom;  

Prowadząca czasem wcina się w wypowiedzi rozmówców, 

dopowiada (czasem przeprasza za wejście w słowo), 

łącznie z ostatnim słowem w audycji. Ton głosu 

prowadzącego nie zmienia się za bardzo, nie są widoczne 

zmiany poziomu emocji. Prowadzący raczej nie używa słów 

i zwrotów nacechowanych. Zbyt rzadko w trakcie rozmowy 

przedstawia osobę mówiącą (ale wynika to pewnie z tego, 

że program oryginalnie jest realizowany telewizyjnie, a w 

radiu jedynie transmitowany). 
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i)        Poprawność 

językowa prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane dźwięki, 

niewyraźna mowa) 

Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. Jej pytania do 

rozmówców wyważony styl. Niekiedy prowadząca jest 

mniej zrozumiała, kiedy wcinając się, mówi równo z 

gościem. 

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 

Audycja ma spokojny charakter. Prowadząca sprawnie i 

konkretnie zadaje gościom pytania, panuje nad tempem. 

Program jest wyraźnie podzielony (tematy są oddzielone 

felietonem). 

Audycja niepoprzedzona zapowiedzią. 

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej stacji. 

Informacja o audycji trudna do znalezienia na stronie (nie 

znajduje się pod zakładką „Publicystyka”), pod linkiem w 

ramówce znajduje się 2-zdaniowy opis programu, 

natomiast konkretne audycje można znaleźć w 

„Podcastach” 

l) Całościowy współczynnik 

procentowy obiektywizmu 

audycji, liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona wskaźników) 

– WOI(A) 

90% - wysoki 
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Tytuł/nazwa audycji; Wieczór RDC 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24:04: 20:06:41, 

21:07:54, 22:07:01 

 Środa, 26.04:  20:08:07,22:07:33 

Czwartek, 27.04: 21:09:57, 

22:07:56 

Sobota, 29.04: 20:06:22, 21:07:28, 

22:06:55 

Niedziela, 30.04: 20:05:32, 

22:07:02 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:45:16 

Warstwa słowna - 00:35:18 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

08:57:13 

Warstwa słowna – 06:56:32 

 

 

 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: Audycja w formie magazynowej, 
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opis zawartości i forma realizacji zdominowana przez rozmowy 

prowadzących z zaproszonymi 

gośćmi. Prowadzi w badanym 

tygodniu Teresa Drozda 

(poniedziałek), Julita Nobilska, 

Adam Strzelczyk i Robert Łuchniak 

(środa), Edyta Szafran, Mariusz 

Wieczorek i Robert Łuchniak 

(czwartek). Goście reprezentują 

różne obszary działań twórczych. W 

badanym tygodniu między innymi 

Radka Denamarkowa, pisarka 

czeska, Joanna Majewska i 

Katarzyna Szaszkiewicz 

(projektantki wnętrz), Przemysław 

Głowacki (historyk sztuki). 

Prezentacja relacji reporterskich z 

terenu, z redakcji lokalnych (w 

środę). Wywiad z Barbarą Toruńczyk 

(red. naczelna Zeszytów literackich). 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Co tam bzyka w polityce? 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Niedziela, 30.04: 17:07:40 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

00:52:22 

Warstwa słowna - 00:48:02 
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warstwy słownej;  

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:52:22 

Warstwa słowna - 00:48:02 

 

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 obecna w planie 

programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Rozmowa Antoniego Trzmiela (tytuł 

audycji ze względu na nazwisko 

prowadzącego)z zaproszonymi 

znanymi publicystami – tematy 

bieżące, polityczne, gospodarcze. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Analiza jakościowa: 

Dzień 

emisji 

Pora 

emisji 

Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

30.04.2017 17:07:45 00:51:17 Antoni 

Trzmiel 

Aleksandra Rybińska – 

wSieci 

Jarosław Guzy – brak 

przedstawienia oprócz 

imienia i nazwiska 

Prof. Aleksander 
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Stempin – Uniwersytet 

we Fryburgu 

 

a)      Liczba tematów 

w jednym wydaniu 

audycji; 

Dwa główne tematy rozdzielone piosenką, choć 

można uznać, że cała audycja skupiała się wokół 

jednego dużego zagadnienia – sytuacji 

międzynarodowej w kontekście wyborów we 

Francji i działań między USA i Koreą Płn. (te dwa 

wydarzenia są pretekstem do podjęcia również 

wątku Brexitu, Rosji, Turcji). 

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, 

gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Dominująca tematyka polityki międzynarodowej, 

choć zahaczono w tym kontekście o sprawy 

ekonomiczne/gospodarcze. 

c)      Wyważenie 

tematów (zachowanie 

proporcji czasowych 

dla realizowanych 

tematów, w zależności 

od ich rangi); 

Audycja określona została jako „wydanie 

specjalne międzynarodowe”, proporcje czasowe 

zostały zachowane – cezura w postaci piosenki 

mniej więcej w połowie audycji. 

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu 

w doborze 

przedstawicieli partii 

Uczestnikami audycji są eksperci w sprawach 

stosunków międzynarodowych, jednak dwóch z 

nich kojarzonych jest z mediami/poglądami 

prawicowymi, jedynie jeden z odmiennymi (choć 

podczas dyskusji często zgadzał się z 

przedmówcami); rozmowa nie miała więc 

charakteru dyskusji, lecz zbliżona była do panelu 
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politycznych;  ekspertów; 

e)      Neutralny 

sposób przedstawienia 

uczestników audycji 

(bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Uczestnicy audycji przedstawieni poprzez 

wymienienie imienia i nazwiska, w przypadku 

Aleksandry Rybińskiej zostało dodane „wSieci”, 

w przypadku Aleksandra Stempina prowadzący 

audycję zawsze tytułował go: profesor, przy 

przedstawianiu wymienił uniwersytet, na którym 

prof. wykłada; jednak w przypadku Jarosława 

Guzego nie padł żaden opis, czym się zajmuje; 

f)       Zachowanie 

proporcji czasowych w 

zakresie wypowiedzi 

uczestników; 

Wyraźnie mniej czasu wypowiadał się prof. 

Stempin 

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadzący audycję starał się moderować 

dyskusję, czasem uczestnicy audycji przejmowali 

tę rolę, sami zabierając głos po innym z 

zaproszonych gości, zachowana została jednak 

kultura dyskusji 

h)      Niewłaściwe 

zachowania 

prowadzącego – 

stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność 

wypowiedzi (używanie 

słów i zwrotów 

Prowadzącemu audycję zdarza się wtrącać swoje 

komentarze, czasem przerywa, jednak nie ucina 

czyjejś wypowiedzi; dopytuje, próbuje 

doprecyzować; zdarza się jednak w pytaniu 

poniekąd przedstawić swój punkt widzenia; 
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nacechowanych), 

przerywanie 

wypowiedzi innym 

uczestnikom;  

i)        Poprawność 

językowa 

prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane 

dźwięki, niewyraźna 

mowa) 

Język poprawny, pojedyncze zacięcia, czasem 

nieco monotonne wypowiedzi, jednak generalnie 

dobre kompetencje językowe 

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 

Prowadzący dyskusję umiejętnie kontroluje 

tempo audycji; panuje nad proporcjami części 

składowych; zaznacza, że do konkretnego 

tematu zaczętego przez gościa dopiero planuje 

przejść; 

Audycja nie zawiera zapowiedzi audycji 

kolejnych, jest wspomniana jako „wydanie 

specjalne”; W trakcie audycji przerwa muzyczna 

– przed nią zapowiedź tego, co po niej w 

audycji. 
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stanowi uzupełnienie 

punktu „g)” arkusza 

oceny 

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej 

stacji. 

Audycji nie ma wśród tych, które znajdują się 

pod zakładką „publicystyka”; można ją znaleźć 

dopiero poprzez zakładkę z ramówką; Trzy 

krótkie akapity opisu; audycja ma swój podcast 

(ale do znalezienia dopiero przez zakładkę 

podcasty – nie są podlinkowane na stronie 

audycji) 

l) Całościowy 

współczynnik 

procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

72%; niezbyt wysoki 

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn regionalny 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

sobota, 29.04:  20:11:02 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:48:58 

Warstwa słowna: 00:34:58 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:48:58 

Warstwa słowna: 00:34:58 

 

 

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 

(ew. widnieje pod nazwą „Lokalnie” 

– zgodny z tym miejscem pod 

względem czasu emisji, 

częstotliwości, formy i treści) 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

W magazynie Regionalnym 

poruszane są rozmaite tematy 

dotyczące regionu. Goście 

rozmawiają o kulturze, polityce, 

sprawach społecznych. W badanym 

tygodniu rozmowa o programie 

festiwalu Jerozolimskie 107 – 

Dziedziniec Przenikania 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:34:58 

 

Ocena jakościowa 

Dzień 
emisji 

Pora 
emisji 

Czas 
trwania Region Słowo Prowadz

ąca Goście. Tematy 

29.04
.2017 

20:11:
02 

00:48:
58 

00:34:
58 

00:34:
58 

Agniesz
ka 

Lipka-
Barnett 

Goście:  
Wojciech Brewka 
(organizator Dziedzińca 
Przenikania – festiwalu przy 
Jerozolimskich 107) 
 
Tematy:  
Jak sztuka przenika do życia 
codziennego, program  
dwudniowego festiwalu, 
prezentacja projektów, 
uczestników, szczegółów 
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przebiegu festiwalu, nowe 
technologie multimedialne, 
zbiórka crowdfundigowa na 
rzecz festiwalu. Czy można 
wyżyć ze sztuki. Rozmowa z 
gościem w studiu. (18’06”) 
Ćwiczenia strażaków w lesie 
– techniki gaszenia pożarów 
w lesie. Reportaż z terenu 
ćwiczeń. (2’25”) 
Las Kapturski w Radomiu – 
akcja sadzenia dębów z 
okazji Święta Lasu. Reportaż 
ze zdarzenia. (2’13’’) 
Odnowione zabytkowe 
polichromie w płockiej 
katedrze. Reportaż z Płocka, 
rozmowy z konserwatorami. 
(2’30’’) 
Samochód wydrukowany w 
technice 3D w Radomiu. 
Rozmowa z konstruktorem. 
(2’35’’) 
Trzy licealistki z Ostrołęki 
chcą przeciwstawić się 
niewłaściwym reklamom i 
związanym z nimi 
manipulacjom. Rozmowa z 
autorkami projektu. (3’55’’) 
Biuro rzeczy znalezionych w 
Ostrołęce. Rozmowa z 
komendantem Straży 
Miejskiej. (2’30’’) 

 

Ocena jakościowa 

a)      Liczba tematów w 
jednym wydaniu 
audycji; 

Siedem tematów, pierwszy obszerny, omówiony 
wieloaspektowo. Liczba optymalna. 

b)      Różnorodność 
tematyczna audycji 
(polityka, sprawy 
społeczne, 
gospodarcze, 
ekonomiczne, krajowe, 
zagraniczne, etc.); 

Tematy dotyczące spraw społecznych i kulturalnych. 
Różnorodność wystarczająca. 
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c)      Wyważenie 
tematów (zachowanie 
proporcji czasowych 
dla realizowanych 
tematów, w zależności 
od ich rangi); 

Największą ilość czasu poświęcono rozmowie z 
Wojciechem Brewką, pozostałe tematy omawiane 
proporcjonalnie. 

d)      Właściwy dobór 
uczestników audycji – 
obecność ekspertów w 
danej dziedzinie, 
zachowanie pluralizmu 
w doborze 
przedstawicieli partii 
politycznych;  

Dobór właściwy – w audycji uczestniczą eksperci 
w swoich dziedzinach, organizatorzy, pomysłodawcy. 

e)      Neutralny sposób 
przedstawienia 
uczestników audycji 
(bez 
faworyzowania/krytyki 
kogokolwiek); 

Spokojny ton zapowiedzi, rzeczowe przedstawianie. 

f)       Zachowanie 
proporcji czasowych w 
zakresie wypowiedzi 
uczestników; 

Czas wypowiedzi odpowiedni.  

g)  Zachowanie przez 
prowadzącego roli 
moderatora dyskusji;  

Moderowanie rzeczowe, w dobrym tempie. 

h)      Niewłaściwe 
zachowania 
prowadzącego – 
stawianie się w roli 
uczestnika dyskusji, 
emocjonalność 
wypowiedzi (używanie 
słów i zwrotów 
nacechowanych), 
przerywanie 
wypowiedzi innym 
uczestnikom;  

Prowadząca w partnerski sposób prowadzi rozmowę, 
co sprawia, że rozmowa ma przyjazny, luźny 
charakter.  
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i)        Poprawność 
językowa 
prowadzącego 
(używanie poprawnych 
form wypowiedzi, 
wyważony styl języka, 
błędy, jąkanie się, 
powtórzenia, 
nieartykułowane 
dźwięki, niewyraźna 
mowa) 

Prowadząca używa poprawnej polszczyzny. Styl 
wypowiedzi nieformalny. 

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 

Dobre panowanie nad tempem audycji, która 
przebiega dynamicznie, przybierając formę 
magazynową. Audycja niepoprzedzona zapowiedzią, 
brak zapowiedzi następnych elementów programu i 
kolejnej edycji audycji. 

k)      Obraz audycji na 
stronie internetowej 
stacji. 

Brak informacji o audycji na stronie stacji. 

l) Całościowy 
współczynnik 
procentowy 
obiektywizmu audycji, 
liczony według 
autorskiego algorytmu 
(suma ważona 
wskaźników) – WOI(A) 

86,67% 
 
Wysoki współczynnik obiektywizmu audycji. 
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b) Reportaże oraz inne formy dokumentalne dotyczące regionu, 

interwencyjne i społeczne  

Tytuł/nazwa audycji; Skoro świt 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 05:03:54, 

05:12:39, 05:44:25, 06:09:46, 

06:35:12 

Wtorek, 25.04: 05:08:50, 05:41:20, 

06:08:49, 06:35:49 

Środa, 26.04: 05:00:13, 05:09:52, 

06:07:08, 06:35:27 

Czwartek, 27.04: 04:58:15, 

05:12:18, 05:35:00, 06:08:38, 

06:35:02 

 Piątek, 28.04: 05:01:05, 05:34:30, 

06:08:34, 06:36:45 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:24:08 

Warstwa słowna: 00:06:14 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

08:45:56 

Warstwa słowna: 02:15:06 

 

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 obecna w planie 

programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja poranna, w ramach której 

przedstawiane są najświeższe 

informacje, przegląd prasy, 
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kalendarium 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

01:02:53 

 

Tytuł/nazwa audycji; Jest sprawa 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 14:04:54, 

14:34:02 

Wtorek, 25.04: 02:36:21, 14:05:54, 

14:34:01 

Środa, 26.04: 02:37:50, 14:07:16, 

14:34:05 

Czwartek, 27.04:  04:04:08, 

14:07:03, 14:34:10 

Piątek, 28.04: 02:43:40 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:34:20 

Warstwa słowna: 00:30:53 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

06:50:43 

Warstwa słowna: 06:06:45 

 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

03:31:45 

 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja obecna w planie 

programowym 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja Elżbiety Uzdańskiej. 

Tematami są sprawy natury 

społecznej, obyczajowej, politycznej 
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lub gospodarczej wymagające 

wyjaśnienia. Podejmowane są 

również rozmowy dot. spraw 

indywidualnych, których załatwienie 

uzależnione jest od działania 

konkretnych urzędów i instytucji. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

01:36:47 

 

Analiza jakościowa: 

Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 

Dzień emisji Pora 

emisji 

Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

24.04.2017 14:09:37 

 

00:45:

58 

Elżbieta 

Uzdańska 

Goście: Artur Tusiński 

(burmistrz Podkowy 

Leśnej), Bartłomiej 

Reiwer (pełnomocnik 

burmistrza Wołomina 

ds. konsultacji 

społecznych). 

Tematy: ustawa 

metropolitalna i jej 

skutki, brak możliwości 

kontaktu z 

ustawodawcami, brak 

odpowiedzi 

ustawodawców na 

korespondencję od 

samorządowców, 

kwestia ankiet dot. 
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wprowadzenia ustawy, 

wypowiedzi słuchaczy 

(mieszkańców 

Warszawy). 

 

a)      Liczba tematów 

w jednym wydaniu 

audycji; 

Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, 

gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Audycja dość niezróżnicowana – dyskusja 

skoncentrowana wokół wprowadzenia ustawy 

metropolitalnej, wypowiedzi osób 

reprezentujących gminy przy Warszawie, 

poruszenie kwestii zachowania ustawodawców i 

niezadowolenia mieszkańców gmin. 

c)      Wyważenie 

tematów (zachowanie 

proporcji czasowych 

dla realizowanych 

tematów, w zależności 

od ich rangi); 

Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 

podtematami. 

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu 

w doborze 

przedstawicieli partii 

politycznych;  

Odpowiednio dobrani goście – przedstawiciele 

gmin znajdujących się przy Warszawie, których 

bezpośrednio dotyczy sprawa ustawy 

metropolitalnej. Brak przedstawiciela ze strony 

ustawodawców (prowadząca zaznaczyła, że 

podjęto próby zaproszenia do audycji 

przedstawiciela partii rządzącej). 
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e)      Neutralny 

sposób przedstawienia 

uczestników audycji 

(bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

Prowadząca w czasie dyskusji stara się 

przypominać gościom, że trzeba w dyskusji 

patrzeć obiektywnie, ze względu na brak 

obecności przedstawiciela „drugiej strony”. 

f)       Zachowanie 

proporcji czasowych w 

zakresie wypowiedzi 

uczestników; 

Prowadząca zadaje krótkie i konkretne pytania, 

odpowiedzi rozmówców są odpowiedniej długości. 

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta 

zarówno o fakty, jak i opinie, kontroluje przebieg 

rozmowy. 

h)      Niewłaściwe 

zachowania 

prowadzącego – 

stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność 

wypowiedzi (używanie 

słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie 

wypowiedzi innym 

uczestnikom;  

Prowadząca od czasu do czasu wcina się w 

wypowiedź rozmówcy (7 – dużo), w celu 

nakierowania go na odpowiedź. Ton głosu 

prowadzącej nie zmienia się za bardzo, nie są 

widoczne zmiany poziomu emocji. 

i)        Poprawność 

językowa 

prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i 

zadaje pytania w wyważonym stylu. 
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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 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. 

Prowadząca sprawnie i konkretnie zadaje 

gościom pytania, przechodząc do kolejnych 

podtematów. 

Brak zapowiedzi. 

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej 

stacji. 

Łatwo dostępne informacje o audycji na stronie 

internetowej stacji. 

l) Całościowy 

współczynnik 

procentowy 

obiektywizmu audycji, 

78,33% 

 

Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 
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liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

 

Wtorek, 25 kwietnia 2017 

Dzień emisji Pora 

emisji 

Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

25.04.2017 14:11:12 

 

00:44:25 Elżbieta 

Uzdańska 

Goście: Hanna 

Chodecka (radna 

dzielnicy Wawer), 

Jacek Wiśnicki 

(inicjatywa 

tunelwfalenicy.pl),  

Andrzej Tomaszczyk 

(mieszkaniec 

Falenicy), Karol 

Jakubowski (zespół 

prasowy PKP PLK). 

Tematy: rozbudowa 

torów na linii 

kolejowej Warszawa – 

Otwock, budowa 

tunelu w Falenicy, 

mającego ułatwić 

(kwestia sporna) ruch 

pieszych przez tory. 
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a)      Liczba tematów 

w jednym wydaniu 

audycji; 

Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, 

gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Audycja dość niezróżnicowana – dyskusja 

skoncentrowana wokół wprowadzenia ustawy 

metropolitalnej, wypowiedzi osób 

reprezentujących gminy przy Warszawie, 

poruszenie kwestii zachowania ustawodawców i 

niezadowolenia mieszkańców gmin. 

c)      Wyważenie 

tematów (zachowanie 

proporcji czasowych 

dla realizowanych 

tematów, w zależności 

od ich rangi); 

Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 

podtematami. 

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu 

w doborze 

przedstawicieli partii 

politycznych;  

Odpowiednio dobrani goście – przedstawicielka 

rady dzielnicy Wawer (czyli przedstawicielka 

władz miasta), przedstawiciel zespołu prasowego 

PKP oraz mieszkańcy Falenicy – okolicy 

najbardziej narażonej na skutki rozbudowy linii 

kolejowej. 

e)      Neutralny 

sposób przedstawienia 

uczestników audycji 

(bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gości był neutralny. 
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f)       Zachowanie 

proporcji czasowych w 

zakresie wypowiedzi 

uczestników; 

Prowadząca zadaje krótkie i konkretne pytania, 

odpowiedzi rozmówców są odpowiedniej długości. 

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta 

zarówno o fakty, jak i opinie, kontroluje przebieg 

rozmowy. 

h)      Niewłaściwe 

zachowania 

prowadzącego – 

stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność 

wypowiedzi (używanie 

słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie 

wypowiedzi innym 

uczestnikom;  

Prowadząca od czasu do czasu wcina się w 

wypowiedź rozmówcy (6 – dużo), w celu 

nakierowania go na odpowiedź. Ton głosu 

prowadzącej nie zmienia się za bardzo, nie są 

widoczne zmiany poziomu emocji. 

i)        Poprawność 

językowa 

prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane 

dźwięki, niewyraźna 

mowa) 

Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i 

zadaje pytania w wyważonym stylu. 
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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 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. 

Prowadząca sprawnie i konkretnie zadaje 

gościom pytania, przechodząc do kolejnych 

podtematów. 

Brak zapowiedzi 

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej 

stacji. 

Łatwo dostępne informacje o audycji na stronie 

internetowej stacji. 

l) Całościowy 

współczynnik 

procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

76,67% 

Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Środa, 26 kwietnia 2017 
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Dzień emisji Pora 

emisji 

Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

26.04.2017 14:07:25 

 

00:42:43 Elżbieta 

Uzdańska 

Goście: Igor Krajnow 

(Zarząd Transportu 

Miejskiego), Konrad 

Marczyński 

(Warszawski Alarm 

Smogowy). 

Tematy: 

przypomnienie audycji 

z dnia poprzedniego 

(na temat planowanej 

rozbudowy torów na 

odcinku Warszawa – 

Otwock), list 

słuchaczki odnoszący 

się do tego tematu, 

propozycja utworzenia 

buspasów w Alejach 

Jerozolimskich i ul. 

Puławskiej, 

doświadczenia 

związane z 

przekształceniami 

pasów w buspasy w 

centrum miasta, 

propozycja wybrania 

komunikacji zbiorowej 

zamiast samochodu, 

wypowiedzi słuchaczy 

na temat doświadczeń 
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z komunikacją 

miejską, kwestia 

bezpłatnych 

przejazdów 

komunikacją dla 

uczniów. 

 

 

a)      Liczba tematów 

w jednym wydaniu 

audycji; 

Wystarczająca liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, 

gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Audycja dość zróżnicowana – poruszenie kwestii 

korków w centrum Warszawy i kilka propozycji 

rozwiązań, zarówno od gości, jak i słuchaczy 

radia. 

c)      Wyważenie 

tematów (zachowanie 

proporcji czasowych 

dla realizowanych 

tematów, w zależności 

od ich rangi); 

Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 

podtematami. 

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu 

Odpowiednio dobrani goście – przedstawiciel  

Zarządu Transportu Miejskiego oraz osoba 

nastawiona na polepszenie stanu powietrza w 

mieście. 
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w doborze 

przedstawicieli partii 

politycznych;  

e)      Neutralny 

sposób przedstawienia 

uczestników audycji 

(bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Zachowanie 

proporcji czasowych w 

zakresie wypowiedzi 

uczestników; 

Prowadząca zadaje krótkie i konkretne pytania, 

odpowiedzi rozmówców są odpowiedniej długości. 

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta 

zarówno o fakty, jak i opinie, kontroluje przebieg 

rozmowy. 

h)      Niewłaściwe 

zachowania 

prowadzącego – 

stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność 

wypowiedzi (używanie 

słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie 

wypowiedzi innym 

uczestnikom;  

Prowadząca od czasu do czasu wcina się w 

wypowiedź rozmówcy (7 – dużo), w celu 

nakierowania go na odpowiedź. Ton głosu 

prowadzącej nie zmienia się za bardzo, nie są 

widoczne zmiany poziomu emocji. 
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i)        Poprawność 

językowa 

prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane 

dźwięki, niewyraźna 

mowa) 

Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i 

zadaje pytania w wyważonym stylu. 

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 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. 

Prowadząca sprawnie i konkretnie zadaje 

gościom pytania, przechodząc do kolejnych 

podtematów. 

Audycja poprzedzona zapowiedzią. 

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej 

Łatwo dostępne informacje o audycji na stronie 

internetowej stacji. 
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stacji. 

l) Całościowy 

współczynnik 

procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

93,33% 

Bardzo wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

Czwartek, 27 kwietnia 2017 

Dzień emisji Pora 

emisji 

Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

27.04.2017 14:12:25 

 

00:42:37 Elżbieta 

Uzdańska 

Goście: Tomasz 

Luterek (autor książki 

„Reprywatyzacja. 

Źródła problemu”), 

Piotr Ciszewski 

(Warszawskie 

Stowarzyszenie 

Lokatorów). 

Tematy: problem 

bezumownego 

korzystania z 

kamienic, 

odszkodowania, 

reprywatyzacja 

(wspomnienie zmian 

ustrojowych od II 
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wojny światowej do 

czasów dzisiejszych), 

ustawa 

reprywatyzacyjna, 

działanie komisji 

weryfikacyjnej. 

 

a)      Liczba tematów 

w jednym wydaniu 

audycji; 

Mała liczba tematów. 

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, 

gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Audycja dość niezróżnicowana – dyskusja 

skupiona wokół kwestii ustawy 

reprywatyzacyjnej, jej szacowanych skutków, 

wypowiedzi słuchaczy. 

c)      Wyważenie 

tematów (zachowanie 

proporcji czasowych 

dla realizowanych 

tematów, w zależności 

od ich rangi); 

Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 

podtematami. 

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu 

w doborze 

przedstawicieli partii 

Odpowiednio dobrani goście – autor książki o 

problemach z reprywatyzacją oraz prezes 

Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, który 

jest zorientowany w najnowszej sytuacji kraju i 

problemach wynikających z bezumownego 

korzystania z kamienic. 
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politycznych;  

e)      Neutralny 

sposób przedstawienia 

uczestników audycji 

(bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Zachowanie 

proporcji czasowych w 

zakresie wypowiedzi 

uczestników; 

Prowadząca zadaje krótkie i konkretne pytania, 

odpowiedzi rozmówców są odpowiedniej długości. 

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadząca poprawnie moderuje rozmową, pyta 

zarówno o fakty, jak i opinie, kontroluje przebieg 

rozmowy. 

h)      Niewłaściwe 

zachowania 

prowadzącego – 

stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność 

wypowiedzi (używanie 

słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie 

wypowiedzi innym 

uczestnikom;  

Prowadząca od czasu do czasu wcina się w 

wypowiedź rozmówcy (6 – dużo), w celu 

nakierowania go na odpowiedź. Ton głosu 

prowadzącej nie zmienia się za bardzo, nie są 

widoczne zmiany poziomu emocji. 
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i)        Poprawność 

językowa 

prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane 

dźwięki, niewyraźna 

mowa) 

Prowadząca używa poprawnej polszczyzny i 

zadaje pytania w wyważonym stylu. 

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 

Audycja przebiega w sposób dynamiczny. 

Prowadząca sprawnie i konkretnie zadaje 

gościom pytania, przechodząc do kolejnych 

podtematów. 

Audycja poprzedzona zapowiedzią. 

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej 

Łatwo dostępne informacje o audycji na stronie 

internetowej stacji. 



607 
 

stacji. 

l) Całościowy 

współczynnik 

procentowy 

obiektywizmu audycji, 

liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona 

wskaźników) – WOI(A) 

76,67% 

Niezbyt wysoki współczynnik obiektywizmu 

 

d) Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców (§ 11. 3. 

Rozporz. z 27.04.2011 r.) 

Tytuł/nazwa audycji; Religie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Niedziela, 30.04: 21:08:11 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:51:49 

Warstwa słowna- 00:37:44 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:51:49 

Warstwa słowna- 00:37:44 

 

 

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 
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Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja religijna o najważniejszych 

wydarzeniach kościelnych 

mijającego tygodnia, sprawach 

religijnych. Rozmowy z 

zaproszonymi gośćmi na aktualne 

tematy. W badanym tygodniu 

rozmowa z Katarzyną Jabłońską, 

współautorką (wraz z ks. Janem 

Kaczkowskim) książki „Żyć jak 

najdłużej”. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Niedziela, 30 kwietnia 2017 

Dzień emisji Pora emisji Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

Nd., 

30.04.2017 
21:08:11 00:51:49 Agnieszka 

Lipka-Barnett 

Goście: 

1. Katarzyna 

Jabłońska – 

współautorka 

książki  

Tematy: 

1. książka „Żyć aż do 

końca” – instrukcja 

obsługi choroby 

 

a)      Liczba tematów w 

jednym wydaniu audycji; 

1 temat; mała liczba, niewiele wątków 

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

Audycja mało zróżnicowana tematycznie  
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społeczne, gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

c)      Wyważenie tematów 

(zachowanie proporcji 

czasowych dla 

realizowanych tematów, w 

zależności od ich rangi); 

Jeden temat 

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu w 

doborze przedstawicieli 

partii politycznych;  

Odpowiednio dobrany gość: współautorka książki, o której 

jest audycja 

e)      Neutralny sposób 

przedstawienia uczestników 

audycji (bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gościa był neutralny. 

f)       Zachowanie proporcji 

czasowych w zakresie 

wypowiedzi uczestników; 

Tylko 1 uczestnik 

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadzący pozwala na spokojne odpowiedzi na pytania, 

czasem dopytuje. 

h)      Niewłaściwe 

zachowania prowadzącego 

– stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność wypowiedzi 

(używanie słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie wypowiedzi 

innym uczestnikom;  

Nieliczne przypadki wtrącania się prowadzącego. 



610 
 

i)        Poprawność 

językowa prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane dźwięki, 

niewyraźna mowa) 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. Jego pytania do 

rozmówcy mają wyważony styl. Prowadzący jest 

zrozumiały. 

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 

Prowadzący panuje nad tempem audycji. Kolejne części 

audycji wkomponowane w ramówkę – oba segmenty 

oddzielone wiadomościami. Na początku zapowiedziany 

temat audycji. 

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej stacji. 

Informacja o audycji trudna do znalezienia na stronie (nie 

znajduje się pod zakładką „Publicystyka”), pod linkiem w 

ramówce znajduje się podstrona, na której nie ma w ogóle 

opisu audycji, jest jedynie zdjęcie prowadzącej. Konkretne 

audycje można znaleźć w „Podcastach”. 

l) Całościowy współczynnik 

procentowy obiektywizmu 

audycji, liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona wskaźników) 

– WOI(A) 

83% - wysoki 
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e) Inne audycje publicystyczne 

Tytuł/nazwa audycji; Kobiecy wieczór 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Piątek,  28.04: 20:06:52, 21:07:07, 

22:07:02 

Sobota, 29.04: 04:15:50, 05:00:00 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:42:42 

Warstwa słowna: 00:35:08 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

03:32:14 

Warstwa słowna: 02:54:47 

 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

01:13:35 

 

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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja, do której zapraszane są 

silne, odważne kobiety z niezwykłą 

historią. Tematy akcentujące różne 

aspekty kobiecości. Prowadzą w 

badanym tygodniu: Ania Matusiak, 

Edyta Szafran, Kajetan Strzelczyk. 

Gościem między innymi: Patrycja 

Załóg, trenerka personalna, Klaudia 

Hartmanis, Zosia Brzezińska, 

rolkarki, Ewa Kuklińska, aktorka, 
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tancerka, Dagmara Dnitrzak, 

trenerka relaksacji. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Piątek, 28 kwietnia 

Dzień emisji Pora emisji Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

Pt., 

28.04.2017 
20:06:52  Anna Matusiak Goście: 

1. Ewa Kuklińska 

(piosenkarka, 

tancerka, gwiazda 

teatrów rewiowych 

i filmów 

muzycznych) 

2. Dagmara Gmitrzak 

3. Joanna Godecka 

(coach, trener, 

praktyk integracji 

oddechem); Paweł 

Droździak 

(psychoterapeuta) 

Tematy: 

1. wywiad z Ewą 

Kuklińską 

2. „Trening relaksacji 

– jak uwolnić się 

od stresu, lęku i 

depresji” 

3. Szczęście w miłości 

– dwie 

perspektywy 

spojrzenia 
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a)      Liczba tematów w 

jednym wydaniu audycji; 

3; niezbyt duża liczba 

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Audycja w miarę zróżnicowana tematycznie  

c)      Wyważenie tematów 

(zachowanie proporcji 

czasowych dla 

realizowanych tematów, w 

zależności od ich rangi); 

zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi tematami. 

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu w 

doborze przedstawicieli 

partii politycznych;  

Goście dobrani odpowiednio do tematów 

e)      Neutralny sposób 

przedstawienia uczestników 

audycji (bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Zachowanie proporcji 

czasowych w zakresie 

wypowiedzi uczestników; 

Proporcje zachowane 

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadzący pozwala na spokojne odpowiedzi na pytania, 

czasem dopytuje, bardziej rozmawia niż przeprowadza 

wywiad. 



614 
 

h)      Niewłaściwe 

zachowania prowadzącego 

– stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność wypowiedzi 

(używanie słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie wypowiedzi 

innym uczestnikom;  

Nieliczne przypadki wtrącania się prowadzącego. 

i)        Poprawność 

językowa prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane dźwięki, 

niewyraźna mowa) 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. Jego pytania do 

rozmówców mają wyważony styl. Prowadzący jest 

zrozumiały. 

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 

Prowadzący panuje nad tempem audycji. Kolejne części 

audycji wkomponowane w ramówkę – segmenty oddzielone 

wiadomościami.  

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej stacji. 

Informacja o audycji trudna do znalezienia na stronie (nie 

znajduje się pod zakładką „Publicystyka”). Pod linkiem w 

ramówce znajduje się podstrona, na której obszernie 

opisana jest audycja.  
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Poszczególne audycje można znaleźć w „Podcastach”. 

l) Całościowy współczynnik 

procentowy obiektywizmu 

audycji, liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona wskaźników) 

– WOI(A) 

90% - wysoki 

 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Wybrane z tygodnia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Sobota, 29.04: 05:00:00 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:15:02 

Warstwa słowna: 00:15:02 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:15:02 

Warstwa słowna – 00:15:02 

 

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 w 

zakresie formy i treści, porą emisji i 

częstotliwością.  

 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Najciekawsze, zaskakujące i 

zabawne zdarzenia minionego 

tygodnia. 

Łączny czas trwania treści 00:00:00 
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dotyczących regionu 

 

Tytuł/nazwa audycji; Horyzonty 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 15:07:33, 

15:36:02, 16:10:52, 16:37:45 

Środa, 26.04:  15:06:32, 15:35:41, 

16:10:34, 16:37:00 

Czwartek, 27.04: 02:38:33 

Sobota, 29.04: 04:31:05 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:27:45 

Warstwa słowna: 00:23:17 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

04:32:49 

Warstwa słowna: 03:47:28 

 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

01:34:55 

 

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 

(prawdopodobnie wpisana jako 

„popołudnie RDC”) 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze informacje 

poprzeplatane najnowszą muzyką. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Poniedziałek, 24.04:  

Dzień emisji Pora emisji Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 
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Pon., 

24.04.2017 
15:07:33 

 

 Beata Jewiarz 

 

Goście: 

1. prof. Bolesław 

Samoliński - 

alergolog 

2. Magdalena 

Gwiazda (CBOS) i 

Artur Marczewski 

(Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania 

Narkomanii) 

3. dr Dorota 

Kobylińska 

4. Tomasz Makowski 

(dyrektor Biblioteki 

Narodowej) 

Tematy: 

1. Alergie w zw. ze 

smogiem 

2. uzależnienia wśród 

młodych ludzi 

3. rozwój osobowości 

4. czytelnictwo  

 

a)      Liczba tematów w 

jednym wydaniu audycji; 

4 tematy, optymalna liczba 

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Audycja bardzo zróżnicowana tematycznie – wątek 

zdrowotny, społeczny i kulturalny 
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c)      Wyważenie tematów 

(zachowanie proporcji 

czasowych dla 

realizowanych tematów, w 

zależności od ich rangi); 

Bardzo dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 

tematami. 

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu w 

doborze przedstawicieli 

partii politycznych;  

Odpowiednio dobrani goście: eksperci w swoich dziedzinach 

e)      Neutralny sposób 

przedstawienia uczestników 

audycji (bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Zachowanie proporcji 

czasowych w zakresie 

wypowiedzi uczestników; 

Proporcje zachowane 

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadzący pozwala na spokojne odpowiedzi na pytania, 

czasem dopytuje. 

h)      Niewłaściwe 

zachowania prowadzącego 

– stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność wypowiedzi 

(używanie słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie wypowiedzi 

innym uczestnikom;  

Nieliczne przypadki wtrącania się prowadzącego. 
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i)        Poprawność 

językowa prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane dźwięki, 

niewyraźna mowa) 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. Jego pytania do 

rozmówców mają wyważony styl. Prowadzący jest 

zrozumiały. 

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 

Prowadzący panuje nad tempem audycji. Kolejne części 

audycji wkomponowane w ramówkę – wszystkie segmenty 

oddzielone wiadomościami.  

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej stacji. 

Informacja o audycji trudna do znalezienia na stronie (nie 

znajduje się pod zakładką „Publicystyka”), pod linkiem w 

ramówce znajduje się podstrona, na której nie ma w ogóle 

opisu audycji, jest jedynie zdjęcie prowadzącej. Konkretne 

audycje można znaleźć w „Podcastach”. 

l) Całościowy współczynnik 

procentowy obiektywizmu 

audycji, liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona wskaźników) 

– WOI(A) 

93% - bardzo wysoki 
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Środa, 26.04 

Dzień emisji Pora emisji Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 

Środa, 

26.04.2017 
15:06:32 

 

 Beata Jewiarz 

 

Goście: 

1. Antonina 

Doroszewska 

2. Jarosław 

Matuszewski (WSiP 

i Przewodniczący 

Sekcji Wydawców 

Polskiej Izby 

Książki), Marcin 

Wojtyński 

(Dyrektor 

Wydawniczy „Nowa 

Era”) 

3. Bartłomiej 

Grzegorz Sala – 

autor książki 

4. Włodzimierz Albin 

– prezes Polskiej 

Izby Książki, Rafał 

Trzeciakowski – 

Forum 

Obywatelskiego 

Rozwoju, Anna 

Zdrojewska z 

wydawnictwa 

Mamania 

Tematy: 

1.  Raport nt. 

medykalizacji 

porodów w Polsce 

2. podręczniki  

3. wilki (w kontekście 
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książki „Wilki i 

wilkołaki Europy”) 

4. Jednolita cena 

książki 

 

a)      Liczba tematów w 

jednym wydaniu audycji; 

4 tematy, optymalna liczba 

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Audycja dość zróżnicowana tematycznie – wątek 

medyczny, 3 wątki związane z kulturą 

c)      Wyważenie tematów 

(zachowanie proporcji 

czasowych dla 

realizowanych tematów, w 

zależności od ich rangi); 

Bardzo dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 

tematami. 

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu w 

doborze przedstawicieli 

partii politycznych;  

Odpowiednio dobrani goście: eksperci w swoich dziedzinach 

e)      Neutralny sposób 

przedstawienia uczestników 

audycji (bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gości był neutralny. 
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f)       Zachowanie proporcji 

czasowych w zakresie 

wypowiedzi uczestników; 

Proporcje zachowane 

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadzący pozwala na spokojne odpowiedzi na pytania, 

czasem dopytuje. 

h)      Niewłaściwe 

zachowania prowadzącego 

– stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność wypowiedzi 

(używanie słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie wypowiedzi 

innym uczestnikom;  

Nieliczne przypadki wtrącania się prowadzącego. 

i)        Poprawność 

językowa prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane dźwięki, 

niewyraźna mowa) 

Prowadzący używa poprawnej polszczyzny. Jego pytania do 

rozmówców mają wyważony styl. Prowadzący jest 

zrozumiały. 

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 

Prowadzący panuje nad tempem audycji. Kolejne części 

audycji wkomponowane w ramówkę – wszystkie segmenty 

oddzielone wiadomościami. Prowadzący na początku 

audycji zapowiada wszystkie części audycji. 
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stanowi uzupełnienie 

punktu „g)” arkusza oceny 

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej stacji. 

Informacja o audycji trudna do znalezienia na stronie (nie 

znajduje się pod zakładką „Publicystyka”), pod linkiem w 

ramówce znajduje się podstrona, na której nie ma w ogóle 

opisu audycji, jest jedynie zdjęcie prowadzącej. Konkretne 

audycje można znaleźć w „Podcastach”. 

l) Całościowy współczynnik 

procentowy obiektywizmu 

audycji, liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona wskaźników) 

– WOI(A) 

93% - bardzo wysoki 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rynek opinii 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

poniedziałek, 24.04: 19:07:41 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:52:34 

Warstwa słowna- 00:44:08 

 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:52:34 

Warstwa słowna- 00:44:08 
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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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja opierająca się na opinii 

analityków Instytutu Jagiellońskiego 

oraz redakcji biznesalert.pl 

W badanym tygodniu prowadzą: 

Mieczysław Starkowski i Agata 

Rzędowska. Gośćmi audycji są: Piotr 

Januszewicz, dyrektor 

Departamentu Cyberbezpieczeństwa 

w Ministerstwie Cyfryzacji oraz 

Andrzej Voight, przedsiebiorca i 

inwestor. Poruszane tematy 

bezpieczeństwa cyfrowego oraz 

inwestycji na Ukrainie. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 

Dzień emisji Pora emisji Czas 

trwania 

Prowadzący Gość, funkcja, tematy 
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Pon., 

24.04.17 

19:07:41 00:52:34 

 

Agata 

Rzędowska 

Mieczysław 

Starkowski 

 

Goście:  

Piotr Januszewicz – 

dyrektor Departamentu 

Cyberbezpieczeństwa w 

Ministerstwie Cyfryzacji 

Andrzej Wojt – 

przedsiębiorca, inwestor 

zaangażowany w działania 

biznesowe  

Wojciech Bartelski – 

wiceprezes w 

warszawskim 

przedsiębiorstwie 

zajmującym się 

transportem w 

tramwajach 

Tematy: 

- Cyberbezpieczeństwo  

- współpraca biznesowa z 

Ukrainą 

- Zrównoważony transport 

miejski 

 

 

a)      Liczba tematów w 

jednym wydaniu audycji; 

Trzy główne tematy 

Optymalna liczba 

b)      Różnorodność 

tematyczna audycji 

(polityka, sprawy 

społeczne, gospodarcze, 

ekonomiczne, krajowe, 

zagraniczne, etc.); 

Audycja zróżnicowana tematycznie, jednak momentami 

monotonna 
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c)      Wyważenie tematów 

(zachowanie proporcji 

czasowych dla 

realizowanych tematów, w 

zależności od ich rangi); 

Dobrze zachowane proporcje pomiędzy kolejnymi 

tematami. 

d)      Właściwy dobór 

uczestników audycji – 

obecność ekspertów w 

danej dziedzinie, 

zachowanie pluralizmu w 

doborze przedstawicieli 

partii politycznych;  

Odpowiednio dobrani goście: polityk + eksperci 

e)      Neutralny sposób 

przedstawienia uczestników 

audycji (bez 

faworyzowania/krytyki 

kogokolwiek); 

Sposób przedstawienia gości był neutralny. 

f)       Zachowanie proporcji 

czasowych w zakresie 

wypowiedzi uczestników; 

Proporcje zachowane 

g)  Zachowanie przez 

prowadzącego roli 

moderatora dyskusji;  

Prowadzący pozwala na spokojne odpowiedzi na pytania, 

czasem dopytuje. 

h)      Niewłaściwe 

zachowania prowadzącego 

– stawianie się w roli 

uczestnika dyskusji, 

emocjonalność wypowiedzi 

(używanie słów i zwrotów 

nacechowanych), 

przerywanie wypowiedzi 

innym uczestnikom;  

Nieliczne przypadki wtrącania się prowadzącego. 
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i)        Poprawność 

językowa prowadzącego 

(używanie poprawnych 

form wypowiedzi, 

wyważony styl języka, 

błędy, jąkanie się, 

powtórzenia, 

nieartykułowane dźwięki, 

niewyraźna mowa) 

Prowadzący zazwyczaj używają poprawnej polszczyzny, 

pojedyncze błędy. Pytania do rozmówców mają wyważony 

styl.  

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 

Audycja ma spokojny charakter. Prowadzący konkretnie 

zadają gościom pytania, panują nad tempem.  

Niezrozumienie między prowadzącymi podczas 

przedstawiania się słuchaczom. 

Audycja niepoprzedzona zapowiedzią. 

k)      Obraz audycji na 

stronie internetowej stacji. 

Informacja o audycji trudna do znalezienia na stronie (nie 

znajduje się pod zakładką „Publicystyka”), pod linkiem w 

ramówce znajduje się kilkuzdaniowy opis programu, 

natomiast konkretne audycje można znaleźć w 

„Podcastach”. 

l) Całościowy współczynnik 

procentowy obiektywizmu 

audycji, liczony według 

autorskiego algorytmu 

(suma ważona wskaźników) 

– WOI(A) 

83% - wysoki 
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Podsumowanie kategorii: PUBLICYSTYKA 

Łączny czas trwania audycji 

publicystycznych w badanej 

próbie tygodniowej 

37:22:35 

 

Udział procentowy w badanej 

próbie 

22,25% 

Udział warstwy słownej 22,25% 

Łączny czas trwania treści 

regionalnych  

03:14:38 
 

Udział treści regionalnych 1,93% 

 

KULTURA   
 

a) Audycje prezentujące dzieła i popularyzujące wiedzę o kulturze i sztuce 

regionu 

Tytuł/nazwa audycji; Na tropie kultury 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Piątek, 28.04: 14:08:41 

 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:51:19 

Warstwa słowna:00:34:08 

 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:51:19 

Warstwa słowna: 00:34:08 

 

 

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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Rozmowy o najważniejszych 

wydarzeniach i imprezach 

związanych z kulturą w Warszawie 

oraz w Ostrołęce, Płocku, Siedlcach. 

Nagroda Literacka Miasta 

Stołecznego Warszawy – rozmowa z 

laureatami. Rozmowa z reżyserem 

Teatru Współczesnego w Warszawie.  

Zapowiedź spektaklu Teatru 

Improwizacji w Domu Kultury 

Smolna – rozmowa. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

 

b) Informacje o bieżących wydarzeniach z różnych dziedzin kultury i sztuki 

(w tym serwisy kulturalne) oraz magazyny kulturalne, wspomagające 

wybór aktywnych form udziału w kulturze 

Tytuł/nazwa audycji; Wiadomości kulturalne 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 10:04:16, 

14:32:56, 16:04:21 

Wtorek, 25.04: 10:04:47, 14:33:00, 

16:04:40 

Środa, 26.04: 10:04:21, 14:33:00, 

16:04:40 

Czwartek, 27.04 10:03:48, 
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14:32:58, 16:03:54 

Piątek, 28.04:  10:04:40, 16:04:52 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:02:10 

Warstwa słowna: 00:02:10 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:36:30 

Warstwa słowna:  00:36:30 

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) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze informacje kulturalne 

nie tylko z regionu, ale także z kraju 

i ze świata. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:10:59 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Strefa kultury 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek 24.04: 02:48:42 

Niedziela, 30.04: 14:06:58, 

15:35:26,16:07:42 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:56:25 

Warstwa słowna: 00:47:25 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

03:49:05 

Warstwa słowna: 03:09:49 

Łączny czas trwania powtórek 01:39:11 
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danej audycji w tygodniu;  

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Rozmowy i wywiady z ludźmi 

kultury. Najważniejsze informacje 

nie tylko z regionu, ale także z kraju 

i ze świata. W audycji wszystko, to, 

co dzieje się w kulturze. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Silva rerum 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Sobota, 29.04: 13:07:46 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:52:14 

Warstwa słowna- 00:44:00 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:52:14 

Warstwa słowna- 00:44:00 

 

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 
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Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Rozmowy o kulturze i historii z 

ekspertami 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Czas dla Ciebie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Wtorek, 25.04: 15:06:19, 15:36:01, 

16:09:56, 16:35:51, 

Środa, 26.04: 03:39:50 

Czwartek, 27.04: 15:06:59, 

15:36:58, 16:09:25, 16:34:51 

Piatek, 28.04:  04:17:45 

Sobota, 29.04: 03:21:30 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:29:55 

Warstwa słowna: 00:26:06 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

05:41:04 

Warstwa słowna: 04:34:44 

 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

02:37:30 

 

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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Rozmowy z zaproszonymi gośćmi na 

temat kultury i wydarzeń 

kulturalnych. 
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Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Z archiwum RDC 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Sobota, 29.04: 10:45:30 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:14:30 

Warstwa słowna - 00:11:23 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:14:30 

Warstwa słowna - 00:11:23 

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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Rozmowy o najważniejszych 

wydarzeniach z kraju. W rozmowach 

tych najwięcej uwagi poświęca się 

kulturze. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

d) Reportaże radiowe i inne formy prezentujące kulturę i sztukę regionu 

Tytuł/nazwa audycji; Odkrywamy Mazowsze 

Dni i godziny emisji poszczególnych Poniedziałek, 24:04: 10:40:17, 



634 
 

wydań; 11:15:51 

Wtorek, 25.04: 10:39:09, 11:15:41 

Piątek, 28.04: 10:40:14, 11:15:54 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:10:33 

Warstwa słowna: 00:10:33 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:02:50 

Warstwa słowna: 01:02:50 

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) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycje prezentujące historie 

związane z Mazowszem 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

01:02:50 

 

 

f) Różnego rodzaju artystyczne formy udramatyzowane dla dzieci i 

młodzieży, w tym bajki i słuchowiska 

Tytuł/nazwa audycji; Piosenki i bajki dla dzieci 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

niedziela, 30.04: 07:07:17 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:15:02 

Warstwa słowna: 00:07:02 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:15:02 

Warstwa słowna: 00:07:02 
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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) 

W planie programowym zaznaczona 

jako „Słuchowiska”. 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, pór emisji. 

Niezgodna z częstotliwością. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Zaproszeni goście czytają fragmenty 

książek, omawiane są nowości 

wydawnicze, prezentowane piosenki 

dla dzieci. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

i) Koncerty muzyki klasycznej i współczesnej oraz transmisje i 

omówienia ważnych wydarzeń artystycznych w dziedzinie muzyki 

klasycznej i współczesnej 

Tytuł/nazwa audycji; Koncert na żywo w studio 

LEMON 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Czwartek, 27.04: 20:07:48 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:54:42 

Warstwa słowna: 00:12:35 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:54:42 

Warstwa słowna: 00:12:35 

 

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) 

Audycja obecna w planie 

programowym jako „audycje 

specjalne i transmisje”. 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Koncert prezentowany na żywo  

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

j) Prezentacja wykonań utworów muzyki klasycznej i współczesnej  

Tytuł/nazwa audycji; Filharmonia 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Sobota 29.04: 18:07:35, 19:06:57 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:52:21 

Warstwa słowna: 00:07:24 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:45:42 

Warstwa słowna: 00:14:48 

 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: Największe przeboje muzyki 
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opis zawartości i forma realizacji klasycznej. Komentarze Jerzego 

Rowińskiego, prowadzącego 

audycję. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Nie tylko o muzyce 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

niedziela, 30.04: 18:07:22, 

19:05:16 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:53:42 

Warstwa słowna: 00:26:18 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:47:25 

Warstwa słowna: 00:52:38 

 

 

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 obecna w planie 

programowym, ale pod nazwą „Nie 

tylko muzyka”. 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja poświęcona nie tylko 

muzyce, ale także literaturze, 

historii i kulturze. Prowadzi Tadeusz 

Deszkiewicz. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 
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Tytuł/nazwa audycji; Café Paris 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Wtorek, 25.04: 19:11:41 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:53:31 

Warstwa słowna: 00:14:18 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:53:31 

Warstwa słowna: 00:14:18 

 

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 

(prawdopodobnie uwzględniona jako 

„pasmo autorskie” – jako taka 

nadana zgodnie z planem w zakresie 

formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji). 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja prezentująca francuskie 

piosenki – zarówno nowości, jak i 

starsze nagrania. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł kultury i sztuki  

Tytuł/nazwa audycji; Niedzielny Poranek 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Niedziela, 30.04: 07:06:50, 

07:35:32, 08:08:49, 09:08:18 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

00:35:25 
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warstwy słownej; Warstwa słowna: 00:29:10 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

02:21:01 

Warstwa słowna: 01:56:42 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Poranna audycja RDC a w niej 

najważniejsze informacje kulturalne.  

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Strefa piosenki 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Wtorek 25.04: 23:05:21 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:54:42 

Warstwa słowna: 00:03:08 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:54:42 

Warstwa słowna: 00:03:08 

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, 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 
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czasem trwania i porą emisji) 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja poświęcona piosence 

autorskiej i artystycznej. Prowadzi 

Teresa Drozda. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Z książki wzięte 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

czwartek, 27.04: 21:14:37 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:45:23 

Warstwa słowna: 00:41:37 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:45:23 

Warstwa słowna: 00:41:37 

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 

(prawdopodobnie widnieje pod 

„Wieczór RDC”) 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Gośćmi Roberta Łuchniaka 

najczęściej są autorzy lub 

współautorzy nowo wydawanych 

książek.  

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 
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Tytuł/nazwa audycji; Cały ten jazz 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

środa, 23.04: 19:06:37 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:53:23 

Warstwa słowna: 00:06:15 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:53:23 

Warstwa słowna: 00:06:15 

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 

(widnieje prawdopodobnie jako 

„pasmo autorskie”] 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja prezentująca najlepsze 

jazzowe utwory – zarówno twórców 

znanych od lat, jak i debiutantów. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

m) Prezentacja muzyki ludowej regionu 

Tytuł/nazwa audycji; Strefa kultury na ludowo 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

niedziela, 30.04: 15:05:30 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:29:56  

Warstwa słowna: 00:14:58 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:29:56  

Warstwa słowna: 00:14:58 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze wydarzenia kulturalne 

regionu wraz z muzyką ludową.  

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:16:00 

 

 

Inne audycje dotyczące kultury 

Tytuł/nazwa audycji; Etnofaza 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

poniedziałek, 24.04:  23:07:00 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

01:53:23 

Warstwa słowna: 00:24:14 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:53:23 

Warstwa słowna: 00:24:14 

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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja pokazująca dialog między 

kulturami: słowiańską i afrykańską. 

Oprócz prezentowanej muzyki, do 

studia zapraszani są artyści, 

organizatorzy festiwali oraz 

podróżnicy. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Między Wschodem a Zachodem 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Czwartek, 27.04: 19:07:38 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:52:17 

Warstwa słowna: 00:43:00 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:52:17 

Warstwa słowna: 00:43:00 

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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Tematami audycji są zagadnienia 

związane z kulturą, historią i 

organizacją społeczeństw Dalekiego 

Wschodu. Do audycji zapraszani są 

eksperci i osoby związane z krajami 

Południowo-Wschodniej Azji.  

Łączny czas trwania treści 00:00:00 
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dotyczących regionu 

 

Tytuł/nazwa audycji; Stan chillu 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

czwartek, 27.04: 23:06:40 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

01:53:50 

Warstwa słowna: 00:27:45 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:53:50 

Warstwa słowna: 00:27:45 

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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Wieczorna audycja RDC z 

największymi hitami z Polski i ze 

świata.  

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Życie jak muzyka 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

środa, 26.04: 00:00:15 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

01:07:25 

Warstwa słowna: 00:15:58 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:07:25 

Warstwa słowna: 00:15:58 

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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja Pawła Rozwadowskiego 

prezentująca różne rodzaje muzyki, 

spotkania z ludźmi żyjącymi 

muzyką. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Polak potrafi 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Piątek, 28.04:  15:08:31, 15:36:28, 

16:11:54,16:37:42 

Sobota, 29.04: 02:38:30, 02:57:40 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:20:19 

Warstwa słowna: 00:17:40 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

02:01:41 

Warstwa słowna: 01:46:41 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:35:15 

 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 
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tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

W audycji Cezarego Polaka 

przedstawieni są ludzie robiący 

niezwykłe rzeczy – zarówno znani, 

jak i anonimowi. W badanym 

tygodniu omawiane były 

następujące tematy: Projekt 

fotograficzny "Gmach" (gość: Karol 

Pałka), Czy jesteśmy świadkami 

powrotu krawiectwa? (goście: 

kuratorka cyklu „Wykonane na 

prawym brzegu. Rzemieślnicy” 

Katarzyna Chudyńska-Szuchnik i 

krawiec Tadeusz Kierepka) oraz 50-

lecie Kapitana Żbika (gość: Mateusz 

Szlachtycz, autor książki o Kapitanie 

Żbiku) 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rozmowa z samym sobą 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek 24.04: 18:09:32, 

18:34:36 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:46:01 

Warstwa słowna: 00:05:17 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:46:01 

Warstwa słowna: 00:05:17 
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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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja muzyczna z największymi 

przebojami ubiegłych lat. Prowadzi 

Stan Borys. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Klatt i jego dźwięki 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

środa, 26.04: 17:09:12, 17:36:38, 

18:09:48 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:44:52 

Warstwa słowna: 00:04:30 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:29:54 

Warstwa słowna: 00:09:00 

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 

(prawdopodobnie zawarta w ramach 

„Pasma muzycznego”) 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja poświęcona głównie polskiej 

muzyce rockowej. Prowadzi Piotr 
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Klatt. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Rogowiecki po swojemu 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

czwartek, 27.04: 17:09:30, 

17:35:14, 18:10:33, 18:34:20 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:22:56 

Warstwa słowna: 00:07:57 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:30:26 

Warstwa słowna: 00:30:29 

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 

(prawdopodobnie zawarta w ramach 

„Pasma muzycznego”) 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Roman Rogowiecki w swojej audycji 

opowiada o najważniejszych 

wydarzeniach kulturalnych, 

nowościach filmowych i 

książkowych. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Radioczuły 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

sobota, 29.04: 11:06:10, 12:07:06 
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Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:55:22 

Warstwa słowna: 00:42:25  

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:46:44 

Warstwa słowna: 01:24:51 

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) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja o nowo wydawanych 

książkach oraz o klasyce. Rozmowy 

z autorami i ludźmi, dzięki którym 

książki docierają do czytelników. O 

książce „Nie gęsi. Polskie 

projektowanie graficzne 1919-1949” 

prowadzący (Tomasz Brzozowski) 

rozmawia z gościem: Piotrem 

Rypsonem, autorem książki. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Mnie się to podoba 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

sobota, 29.04: 16:06:28, 17:07:50 

niedziela, 30.04: 02:58:50 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

01:04:18 

Warstwa słowna: 00:59:19 
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Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

03:12:52 

Warstwa słowna: 02:56:34 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

01:27:10 

 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

W audycji prezentowane są działania 

twórcze z obszaru sztuk wizualnych, 

teatralnych, literackich. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Paweł Bobrowski, zapraszam do 

tańca 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

poniedziałek, 24.04: 00:00:49 

piątek, 28.04: 23:05:16 

sobota, 29.04: 23:04:06 

niedziela, 30.04: 23:05:51 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:58:13 

Warstwa słowna: 00:04:05 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

05:48:34 

Warstwa słowna: 00:16:22 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:00:00 



651 
 

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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja prezentująca nagrania z lat 

70, 80, 90. Przeznaczona do 

włączania podczas imprez. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Pastelowe piosenki 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

poniedziałek, 24.04: 17:08:04, 

17:36:20 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:22:50 

Warstwa słowna: 00:11:35 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:45:45 

Warstwa słowna: 00:23:10 

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. (Prawdopodobnie 

zawarta jako „pasmo muzyczne”) 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Najbardziej znane piosenki polskie i 

zagraniczne. Prowadzi Krzysztof 

Logan Tomaszewski. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 
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Tytuł/nazwa audycji; Życie jak w Madrycie 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Piątek, 28.04: 19:08:43 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:51:17 

Warstwa słowna: 00:40:13 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:51:17 

Warstwa słowna: 00:40:13 

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. (Prawdopodobnie 

zawarta jako „pasmo autorskie”) 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja, w której Conrado Moreno 

rozmawia z gośćmi o ich pasjach. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Kultura wg Kron 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

czwartek, 27.04: 13:37:02 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:20:34 

Warstwa słowna: 00:20:34 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:20:34 

Warstwa słowna: 00:20:34 
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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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Zaproszeni goście wraz z 

prowadzącą rozmawiają m.in. o 

nowościach filmowych, książkowych 

czy muzycznych. Prowadzi 

Małgorzata Kron. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Paweł Bobrowski zapraszam  

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

wtorek, 25.04: 17:06:58, 17:38:02, 

18:09:34, 18:34:02 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:23:15 

Warstwa słowna: 00:04:38 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:31:41 

Warstwa słowna: 00:18:39 

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) 

Brak audycji w planie 

programowym. 



654 
 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Muzyka współczesnych 

producentów, ew. w zależności od 

muzycznego kalendarza. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Podsumowanie kategorii: KULTURA 

Łączny czas trwania audycji 

kulturalnych w badanej próbie 

tygodniowej 

49:45:43 

 

Udział procentowy w badanej 

próbie 

29,62% 

 

Udział warstwy słownej 15,85% 

 

Łączny czas trwania treści 

regionalnych  

01:29:49 
 

Udział treści regionalnych 0,89% 

 

EDUKACJA  
 

a) Audycje popularnonaukowe dotyczące różnych dziedzin nauki i techniki, 

w tym omawiające nowe technologie 

Tytuł/nazwa audycji; Z innej planety 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

wtorek, 25.04: 20:07:11, 21:08:11, 

22:06:52 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:52:49 

Warstwa słowna: 00:38:01 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

02:37:49 

Warstwa słowna: 01:54:03 
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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) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Cykl audycji popularyzujący naukę. 

Rozmowy z gośćmi – najczęściej 

naukowcami. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Markowy program 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 10:11:34, 

11:08:16, 11:34:50, 12:07:35, 

12:35:47, 13:08:07 

wtorek, 25.04: 10:11:43, 11:07:20, 

12:35:25, 13:06:51 

czwartek, 27.04: 10:09:23, 

11:06:37, 11:35:36, 12:36:42, 

13:06:43 

piątek, 28.04: 10:09:49, 11:07:58, 

11:37:22, 12:07:08, 12:35:00, 

13:08:54 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:22:36 

Warstwa słowna: 00:10:34 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

07:50:23 

Warstwa słowna: 03:47:34 



656 
 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja przede wszystkim 

muzyczna, podejmowane są jednak 

również tematy sportowe, filmowe. 

Dodatkowo rozmowy z ekspertami. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Latające radio doktora 

Kruszewicza 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

środa, 26.04: 09:08:50, 09:36:32 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:22:20 

Warstwa słowna: 00:16:29 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:44:40 

Warstwa słowna: 00:32:58 

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, 

Brak audycji w planie programowym 
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czasem trwania i porą emisji) 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Świat zwierząt przedstawiany przez 

dra Andrzeja G. Kruszewicza; 

dodatkowo o zagrożeniach wobec 

przyrody związanych z 

działalnością  człowieka. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

b) Reportaże i inne formy audycji dotyczące historii regionu  

Tytuł/nazwa audycji; Rody i rodziny Mazowsza 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

sobota, 29.04:  15:05:07 

niedziela, 30.04: 02:04:25 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:51:04 

Warstwa słowna: 00:46:57 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:42:08 

Warstwa słowna: 01:33:55 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:46:50 

 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja o rodach i rodzinach 

pochodzących z Mazowsza. 

Zaproszeni goście, najczęściej 
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historycy lub członkowie tych rodzin, 

opowiadają historie danej rodziny. 

Prowadzi Piotr Łoś. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

01:33:55 

 

Tytuł/nazwa audycji; Historie z szuflady 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

niedziela, 30.04: 13:06:35 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:53:25 

Warstwa słowna: 00:45:54 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:53:25 

Warstwa słowna: 00:45:54 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Prowadzący przybliża słuchaczom 

opowieści historyczne, postaci i 

wydarzenia.   

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

f) Audycje służące intelektualnemu, estetycznemu i społecznemu 

rozwojowi dzieci i młodzieży, adresowane specjalnie do tej kategorii 

odbiorców 
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Tytuł/nazwa audycji; Ciotka książkula 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

sobota, 29.04: 08:08:08, 09:08:15 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:52:21 

Warstwa słowna: 00:42:18 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:43:43 

Warstwa słowna: 01:24:36 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja ze wspólnym czytaniem i 

muzyką z czasów dzieciństwa. W 

ramach audycji również spotkania z 

ekspertami. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Nela i tajemnice świata 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

niedziela, 30.04: 12:08:18 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:51:42 

Warstwa słowna: 00:34:50 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:51:42 

Warstwa słowna: 00:34:50 
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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) 

Audycja obecna w planie 

programowym, ale pod nazwą „Nela 

Mała Reporterka”. 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Opowieści podróżnicze prowadzone 

przez małą reporterkę – Nelę. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Inne audycje edukacyjne 

Tytuł/nazwa audycji; Łosiowisko 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

poniedziałek, 24.04: 01:05:16 

niedziela, 30.04: 05:08:30, 

10:07:31, 11:07:21 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

01:02:44 

Warstwa słowna: 00:49:56 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

04:11:53 

Warstwa słowna: 03:15:26 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

02:26:51 

 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką  audycji, częstotliwością, 

Brak audycji w planie programowym 
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czasem trwania i porą emisji) 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja o niezwykłych ludziach, 

interesujących miejscach, historiach 

i tradycjach.  

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

01:41:36 

 

 

Tytuł/nazwa audycji; Animalista 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

sobota, 29.04: 14:06:00 

niedziela, 30.04: 06:07:26 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:53:17 

Warstwa słowna: 00:42:20 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:46:34 

Warstwa słowna: 01:24:40 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

00:52:34 

 

Informacja o obecności lub braku 

audycji w planie programowym na 

2017 r. (zgodność z projektowaną 

tematyką  audycji, częstotliwością, 

czasem trwania i porą emisji) 

Audycja obecna w planie 

programowym, ale pod nazwą „O 

zwierzętach i ludziach” – zatem  

nadana zgodnie z planem w zakresie 

formy i treści, częstotliwości 

nadawania i pór emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja przyrodnicza. Prowadzi 

Łukasz Bożycki. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 
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Tytuł/nazwa audycji; Południe z Animuszem 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Środa, 26.04: 10:11:57, 10:44:17, 

11:06:34, 11:37:48, 12:25:00, 

12:38:42, 13:06:44 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:21:14 

Warstwa słowna: 00:10:47 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

02:26:59 

Warstwa słowna: 01:13:35 

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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Wraz z zaproszonymi gośćmi 

prowadząca rozmawia o świecie 

kultury, szkolnictwa, nowych 

technologiach, a także o 

niezwykłych podróżach. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:10:20 

 

 

Podsumowanie kategorii: EDUKACJA 

Łączny czas trwania audycji 

edukacyjnych w badanej próbie 

tygodniowej 

24:49:16 

 

Udział procentowy w badanej 

próbie 

14,77% 
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Udział warstwy słownej 9,80% 

 

Łączny czas trwania treści 

regionalnych  

03:25:51 
 

Udział treści regionalnych 2,04% 

 

SPORT 
 

a) Audycje poświęcone aktywnemu wypoczynkowi i sportowi 

powszechnemu oraz popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży  

Tytuł/nazwa audycji; Aktywna sobota 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

sobota, 29.04: 06:08:28, 07:07:17 

 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:52:17 

Warstwa słowna: 00:30:42 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:44:35 

Warstwa słowna- 01:01:25 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Sobotnia audycja, w której 

prowadzący wraz z zaproszonymi 

gośćmi pokazują, jakie sporty 

można uprawiać w weekend. 

Łączny czas trwania treści 00:38:00 
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dotyczących regionu 

 

Inne audycje dotyczące sportu (w tym serwisy sportowe i magazyny 

dotyczące sportu kwalifikowanego, wyczynowego) 

Tytuł/nazwa audycji; Wiadomości sportowe 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 06:05:24, 

07:04:21, 08:05:58, 10:33:05, 

20:04:33, 21:04:10 

Wtorek, 25.04: 06:04:01, 07:04:17, 

10:33:03, 20:05:07, 21:05:26 

Środa, 26.04: 06:03:43, 07:04:30, 

08:05:25, 10:32:58, 20:04:50, 

21:04:50 

Czwartek, 27.04: 06:03:57, 

07:03:58, 08:06:17, 10:32:58, 

20:04:02, 21:06:52 

Piątek, 28.04: 07:05:15, 08:05:48, 

10:33:03, 20:03:50, 21:03:40 

Sobota, 29.04: 20:04:25 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:01:41 

Warstwa słowna 00:01:41 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:48:29 

Warstwa słowna: 00:48:29 

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 w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 
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Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze informacje sportowe z 

kraju i ze świata, ze szczególnym 

uwzględnieniem wydarzeń 

sportowych mających miejsce w 

regionie. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:13:37 

 

Tytuł/nazwa audycji; Magazyn sportowy 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 09:14:06, 

09:35:37 

Piątek, 28.04: 09:08:13, 09:35:33 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:20:54 

Warstwa słowna – 00:17:30 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:22:16 

Warstwa słowna- 01:09:22 

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) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Najważniejsze wydarzenia ze świata 

sportu. W audycji relacje z imprez 

sportowych, ekskluzywne wywiady z 

zawodnikami i trenerami, goście na 

żywo. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:26:13 
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Tytuł/nazwa audycji; Moto eter 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 13:35:41 

Wtorek, 25.04:13:36:05 

Środa,  26.04:13:36:58 

Piątek, 28.04:13:35:33 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:23:07 

Warstwa słowna- 00:20:30 

 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:32:30 

Warstwa słowna- 01:21:20 

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: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja poświęcona motoryzacji. 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:09:30 

 

Podsumowanie kategorii: SPORT 

Łączny czas trwania audycji 

sportowych w badanej próbie 

tygodniowej 

03:49:53 

 

Udział procentowy w badanej 

próbie 

2,28% 

 

Udział warstwy słownej 2,28% 
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Łączny czas trwania treści 

regionalnych  

01:27:20 
 

Udział treści regionalnych 0,87% 

 

ROZRYWKA 
 

Inne audycje o charakterze rozrywkowym, np. rozmaite "gale", muzyka 

oprawowa z innych kategorii, itp. 

Tytuł/nazwa audycji; Rock Wiernika 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

środa, 26.04:  23:05:28 

czwartek, 27.04: 00:00:46 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

01:00:20 

Warstwa słowna: 00:10:53 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

02:00:41 

Warstwa słowna: 00:21:47 

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 nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Audycja o największych hitach 

polskiego i zagranicznego rocka. 

Prowadzi Marek Wiernik.  

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 
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Tytuł/nazwa audycji; Parada przebojów 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Piątek, 28.04: 17:08:33, 17:35:54, 

18:09:58, 18:34:48 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:22:58 

Warstwa słowna: 00:08:58 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

01:30:47 

Warstwa słowna: 00:34:32 

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 obecna w planie 

programowym, ale pod nazwą Lista 

przebojów. 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Najpopularniejsze piosenki według 

słuchaczy RDC. Mogą oni głosować 

internetowo lub telefonicznie na 

swoje ulubione piosenki.  

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Oprawa muzyczna 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 01:00:00, 

02:40:41, 04:27:55 

Wtorek, 25.04: 01:01:06, 02:27:56, 

03:22:21, 04:27:56 

Środa, 26.04: 02:30:30, 03:22:15, 
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04:52:50 

Piątek, 28.04: 00:01:08, 03:40:22 

Sobota, 29.04: 01:00:00, 02:05:35, 

03:17:30, 04:11:05 

Niedziela, 30.04: 01:05:08, 

02:00:20, 04:26:10 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:28:27 

Warstwa słowna: 00:00:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

07:48:32 

Warstwa słowna: 00:00:00 

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) 

Audycja nadana zgodnie z planem w 

zakresie formy i treści, 

częstotliwości nadawania i pór 

emisji. 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Muzyka 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Oprawa muzyczna - Mazurek 

Dąbrowskiego 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Poniedziałek, 24.04: 00:00:00 

Wtorek, 25.04: 00:00:00 

Środa, 26.04: 00:00:00 

Czwartek, 27.04: 00:00:00 

Piątek, 28.04: 00:00:00 
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Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

00:00:46 

Warstwa słowna: 00:00:00 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

00:05:22 

Warstwa słowna: 00:00:00 

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) 

- 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Emisja hymnu Polski o północy 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

00:00:00 

 

Tytuł/nazwa audycji; Oprawa muzyczna z audycji 

publicystycznych, 

informacyjnych i sportowych 

Dni i godziny emisji poszczególnych 

wydań; 

Informacja: 00:19:38 

Publicystyka: 14:36:39 

Sport: 01:06:56 

Średni czas trwania pojedynczego 

wydania, w tym czas trwania 

warstwy słownej; 

- 

Łączny czas trwania w tygodniu, w 

tym czas trwania warstwy słownej; 

16:03:13 

 

Łączny czas trwania powtórek 

danej audycji w tygodniu; 

- 
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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) 

- 

Krótka charakterystyka audycji: 

opis zawartości i forma realizacji 

Muzyczna ilustracja oprawowa do 

audycji informacyjnych, 

publicystycznych i sportowych 

Łączny czas trwania treści 

dotyczących regionu 

 

 

Podsumowanie kategorii: ROZRYWKA 

Łączny czas trwania audycji 

rozrywkowych w badaniej próbie 

tygodniowej 

27:28:35 

 

Udział procentowy w badanej 

próbie 

16,35% 

 

Udział warstwy słownej 0,56% 

 

 

Autopromocja, ogłoszenia nadawcy, reklama i telesprzedaż 
 

Łączny czas trwania autopromocji 

(w tym ogłoszenia nadawcy) 

01:59:05 

Ogłoszenie nadawcy – 00:17:59 

Łącznie: 02:17:04 

Udział procentowy autopromocji 

(w tym ogłoszenia nadawcy) 

1,36% 

 

Łączny czas trwania reklamy 2:46:00 

Udział procentowy reklamy  

Łączny czas trwania 00:00:00 
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telesprzedaży 

Udział procentowy telesprzedaży 0% 

Szczegółowa zawartość programu – dzień powszedni (wtorek, 14 lutego 

2017 roku) 
data godzina nazwa bloku lub audycji tytuł audycji czas 

2017-04-25 00:00:00 Hymn Polski  Hymn Polski 00:00:45 

2017-04-25 00:00:46 Etnofaza Etnofaza 01:04:37 

2017-04-25 01:05:20 Autopromocja Autopromocja 00:00:32 

2017-04-25 01:06:04 Powtórka audycji Powtórka audycji 01:30:22 

2017-04-25 02:36:21 Powtórka audycji Jest Sprawa 00:55:20 

2017-04-25 03:31:33 Powtórka audycji Powtórka audycji 01:28:13 

2017-04-25 05:00:00 Skoro Świt Skoro Świt  00:41:27 

2017-04-25 05:06:04 Skoro Świt Autopromocja 00:00:30 

2017-04-25 05:08:50 Skoro Świt Kalendarium 00:02:11 

2017-04-25 05:18:50 Skoro Świt Kalendarium 00:01:05 

2017-04-25 05:41:20 Skoro Świt Przegląd prasy lokalnej 00:06:10 

2017-04-25 05:48:21 Skoro Świt Materiał z regionu  00:04:43 

2017-04-25 06:00:00 Skoro Świt Skoro Świt  00:32:20 

2017-04-25 06:00:00 Skoro Świt Wiadomości RDC 00:03:28 

2017-04-25 06:03:28 Skoro Świt Pogoda 00:00:32 

2017-04-25 06:04:01 Skoro Świt Wiadomości sportowe  00:01:49 

2017-04-25 06:05:51 Skoro Świt Reklama 00:00:51 

2017-04-25 06:06:43 Skoro Świt Kampania społeczna  00:00:43 

2017-04-25 06:07:27 Skoro Świt Autopromocja  00:00:36 

2017-04-25 06:08:04 Skoro Świt Informacja KRRIT 00:00:44 

2017-04-25 06:08:49 Skoro Świt Kalendarium 00:02:02 

2017-04-25 06:19:19 Skoro Świt Przegląd prasy lokalnej 00:03:48 

2017-04-25 06:30:02 Skoro Świt Wiadomości lokalne  00:03:03 

2017-04-26 06:33:07 Skoro Świt Pogoda 00:00:19 

2017-04-27 06:33:28 Skoro Świt Traffic  00:00:33 

2017-04-28 06:34:02 Skoro Świt Reklama  00:01:15 

2017-04-29 06:35:18 Skoro Świt Autopromocja 00:00:30 

2017-04-29 06:35:49 Skoro Świt Kalendarium 00:01:08 

2017-04-29 06:40:41 Skoro Świt Przegląd prasy lokalnej 00:03:19 

2017-04-29 06:47:03 Skoro Świt Materiał z regionu  00:03:00 

2017-04-29 07:00:00 Poranek RDC Poranek RDC 00:08:16 

2017-04-29 07:00:00 Poranek RDC Wiadomości 00:03:49 

2017-04-29 07:03:47 Poranek RDC Pogoda 00:00:34 
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2017-04-29 07:04:17 Poranek RDC Wiadomości sportowe 00:02:01 

2017-04-29 07:06:17 Poranek RDC Reklama 00:00:59 

2017-04-29 07:07:17 Poranek RDC Autopromocja 00:00:35 

2017-04-29 07:12:57 Poranek RDC Przegląd prasy 00:17:05 

2017-04-29 07:30:01 Poranek RDC Wiadomości lokalnej 00:03:06 

2017-04-29 07:33:08 Poranek RDC Pogoda 00:00:17 

2017-04-29 07:33:35 Poranek RDC Traffic  00:00:25 

2017-04-29 07:34:01 Poranek RDC Reklama 00:01:05 

2017-04-29 07:35:07 Poranek RDC Kampania społeczna  00:00:45 

2017-04-29 07:35:53 Poranek RDC Gość/temat 00:21:03 

2017-04-29 08:00:00 Poranek RDC Poranek RDC 00:00:00 

2017-04-29 08:00:00 Poranek RDC Wiadomości 00:03:45 

2017-04-29 08:03:45 Poranek RDC Pogoda 00:00:44 

2017-04-29 08:04:27 Poranek RDC Traffic  00:01:56 

2017-04-29 08:07:18 Poranek RDC Reklama 00:01:19 

2017-04-29 08:08:48 Poranek RDC Kampania społeczna  00:00:42 

2017-04-29 08:09:32 Poranek RDC Gość/temat 00:20:09 

2017-04-29 08:29:42 Poranek RDC Wiadomości lokalne 00:03:18 

2017-04-29 08:33:01 Poranek RDC Pogoda 00:00:26 

2017-04-29 08:33:28 Poranek RDC Traffic  00:00:33 

2017-04-29 08:34:02 Poranek RDC Autopromocja 00:00:38 

2017-04-29 
08:34:39 

Poranek RDC Komentarz do spraw bieżących  
00:26:30 

2017-04-29 09:00:00 Magazyn Ekonomiczny  Magazyn Ekonomiczny  00:46:31 

2017-04-29 09:00:11 Magazyn Ekonomiczny  Wiadomości  00:03:50 

2017-04-29 09:04:01 Magazyn Ekonomiczny  Pogoda 00:00:33 

2017-04-29 
09:04:34 

Magazyn Ekonomiczny  Wiadomości ekonomiczne  
00:02:11 

2017-04-29 09:06:45 Magazyn Ekonomiczny  Reklama 00:02:56 

2017-04-29 09:30:00 Magazyn Ekonomiczny  Wiadomości lokalne  00:03:03 

2017-04-29 09:33:03 Magazyn Ekonomiczny  Pogoda 00:00:20 

2017-04-29 09:33:25 Magazyn Ekonomiczny  Traffic  00:00:36 

2017-04-29 10:00:00 Markowy program  Markowy program  00:20:07 

2017-04-29 10:00:00 Markowy program  Wiadomości 00:03:50 

2017-04-29 10:04:00 Markowy program  Pogoda 00:00:44 

2017-04-29 10:04:47 Markowy program  Wiadomości kulturalne 00:03:16 

2017-04-29 10:08:07 Markowy program  Reklama 00:02:13 

2017-04-29 10:10:21 Markowy program  Autopromocja 00:00:36 

2017-04-29 10:11:00 Markowy program  Informacja KRRIT 00:00:43 
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2017-04-29 
10:19:52 

Markowy program  Miejsce za miejscem/felieton 
00:10:08 

2017-04-29 10:30:00 Markowy program  Wiadomości lokalne  00:02:29 

2017-04-29 10:32:31 Markowy program  Pogoda  00:00:31 

2017-04-29 10:33:03 Markowy program  Wiadomości sportowe 00:00:57 

2017-04-29 10:34:00 Markowy program  Autopromocja 00:00:34 

2017-04-29 10:34:00 Markowy program  Odkrywamy Mazowsze  00:13:52 

2017-04-29 11:00:00 Markowy program  Markowy program  00:41:20 

2017-04-29 11:00:00 Markowy program  Wiadomości 00:04:34 

2017-04-29 11:04:35 Markowy program  Pogoda 00:00:49 

2017-04-29 11:05:24 Markowy program  Traffic  00:00:58 

2017-04-29 11:06:23 Markowy program  Reklama 00:00:24 

2017-04-29 11:06:46 Markowy program  Autopromocja 00:00:30 

2017-04-29 11:15:41 Markowy program  Odkrywamy Mazowsze  00:07:15 

2017-04-29 11:30:00 Markowy program  Wiadomości lokalne 00:02:30 

2017-04-29 11:32:31 Markowy program  Pogoda 00:00:28 

2017-04-29 11:34:00 Markowy program  Autopromocja 00:00:42 

2017-04-29 11:59:30 Markowy program  Reklama 00:00:30 

2017-04-29 12:00:00 Markowy program  Markowy program  00:27:25 

2017-04-29 12:00:00 Markowy program  Wiadomości  00:03:36 

2017-04-29 12:03:36 Markowy program  Pogoda 00:00:45 

2017-04-29 12:04:21 Markowy program  Reklama 00:01:03 

2017-04-29 12:05:23 Markowy program  Kampania społeczna  00:00:44 

2017-04-29 12:09:12 Markowy program  W samo Południe 00:20:49 

2017-04-29 12:30:00 Markowy program  Wiadomości lokalne 00:03:46 

2017-04-29 12:33:37 Markowy program  Pogoda 00:00:26 

2017-04-29 12:34:03 Markowy program  Reklama 00:00:49 

2017-04-29 12:34:49 Markowy program  Autopromocja 00:00:37 

2017-04-29 13:00:00 Markowy program  Markowy program  00:23:39 

2017-04-29 13:00:00 Markowy program  Wiadomości 00:03:15 

2017-04-29 13:03:16 Markowy program  Pogoda 00:00:45 

2017-04-29 
13:03:57 

Markowy program  Wiadomości ekonomiczne  
00:02:09 

2017-04-29 13:06:03 Markowy program  Autopromocja 00:00:49 

2017-04-29 13:30:02 Markowy program  Wiadomości lokalne  00:02:38 

2017-04-29 13:33:41 Markowy program  Pogoda 00:00:22 

2017-04-29 13:34:01 Markowy program  Reklama 00:01:07 

2017-04-29 13:35:07 Markowy program  Kampania społeczna  00:00:45 

2017-04-29 13:35:51 Markowy program  Autopromocja 00:00:15 
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2017-04-29 13:36:05 Moto Eter Moto Eter 00:20:31 

2017-04-29 14:00:00 Jest Sprawa Jest Sprawa 00:50:11 

2017-04-29 14:00:00 Jest Sprawa Wiadomości 00:04:07 

2017-04-29 14:04:10 Jest Sprawa Pogoda 00:00:40 

2017-04-29 14:04:45 Jest Sprawa Traffic  00:00:25 

2017-04-29 14:05:11 Jest Sprawa Reklama 00:00:43 

2017-04-29 14:30:00 Jest Sprawa Wiadomości lokalne 00:02:27 

2017-04-29 14:32:28 Jest Sprawa Pogoda 00:00:30 

2017-04-29 14:33:00 Jest Sprawa Wiadomości kulturalne 00:01:01 

2017-04-29 15:00:00 Czas dla Ciebie  Czas dla Ciebie  00:47:34 

2017-04-29 15:00:00 Czas dla Ciebie  Wiadomości 00:04:27 

2017-04-29 15:04:38 Czas dla Ciebie  Pogoda 00:00:44 

2017-04-29 15:05:23 Czas dla Ciebie  Traffic  00:00:21 

2017-04-29 15:05:45 Czas dla Ciebie  Reklama 00:00:33 

2017-04-29 15:30:01 Czas dla Ciebie  Wiadomości lokalne 00:03:00 

2017-04-29 15:33:02 Czas dla Ciebie  Pogoda 00:00:25 

2017-04-29 15:33:28 Czas dla Ciebie  Traffic  00:00:43 

2017-04-29 15:34:03 Czas dla Ciebie  Reklama 00:00:54 

2017-04-29 15:34:58 Czas dla Ciebie  Kampania społeczna  00:00:44 

2017-04-29 15:35:43 Czas dla Ciebie  Autopromocja 00:00:25 

2017-04-29 16:00:00 Czas dla Ciebie  Czas dla Ciebie  00:44:19 

2017-04-29 16:00:00 Czas dla Ciebie  Wiadomości 00:03:58 

2017-04-29 16:03:59 Czas dla Ciebie  Pogoda 00:00:41 

2017-04-29 16:04:40 Czas dla Ciebie  Wiadomości kulturalne 00:03:20 

2017-04-29 16:08:01 Czas dla Ciebie  Reklama 00:01:29 

2017-04-29 16:09:30 Czas dla Ciebie  Autopromocja 00:00:26 

2017-04-29 16:30:01 Czas dla Ciebie  Wiadomości lokalne 00:03:00 

2017-04-29 16:33:02 Czas dla Ciebie  Pogoda 00:00:22 

2017-04-29 16:33:25 Czas dla Ciebie  Traffic  00:00:37 

2017-04-29 16:34:04 Czas dla Ciebie  Reklama  00:01:02 

2017-04-29 16:35:04 Czas dla Ciebie  Autopromocja 00:00:46 

2017-04-29 
17:00:00 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Paweł Bobrowski Zapraszam 

00:46:31 

2017-04-29 17:00:00 
Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Wiadomości 00:03:30 

2017-04-29 
17:03:36 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Pogoda 

00:00:24 

2017-04-29 
17:04:01 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Traffic  

00:00:35 
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2017-04-29 
17:04:37 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Reklama 

00:01:04 

2017-04-29 
17:05:43 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Kampania społeczna  

00:00:43 

2017-04-29 
17:06:27 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Autopromocja 

00:00:31 

2017-04-29 
17:30:00 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Wiadomości lokalne 

00:03:00 

2017-04-29 
17:33:01 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Pogoda 

00:00:25 

2017-04-29 
17:33:28 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Traffic  

00:00:32 

2017-04-29 
17:34:01 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Reklama  

00:02:46 

2017-04-29 
17:36:48 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Autopromocja 

00:01:20 

2017-04-29 
18:00:00 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Paweł Bobrowski Zapraszam 00:46:31 

2017-04-29 18:00:00 
Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Wiadomości 00:03:55 

2017-04-29 
18:03:56 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Pogoda 

00:00:34 

2017-04-29 
18:04:31 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Magazyn Ekonomiczny  

00:01:42 

2017-04-29 
18:06:14 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Reklama 

00:02:02 

2017-04-29 
18:08:17 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Kampania społeczna  

00:00:43 

2017-04-29 
18:09:01 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Autopromocja 

00:00:32 

2017-04-29 
18:30:00 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Wiadomości lokalne 

00:03:09 

2017-04-29 
18:33:09 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Pogoda 

00:00:20 

2017-04-29 
18:33:30 

Paweł Bobrowski 

Zapraszam 
Traffic  

00:00:32 

2017-04-29 19:00:00 Cafe Paris  Cafe Paris  00:53:31 

2017-04-29 19:00:00 Cafe Paris  Wiadomości 00:04:13 

2017-04-29 19:04:15 Cafe Paris  Pogoda 00:00:35 
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2017-04-29 19:04:50 Cafe Paris  Traffic  00:00:37 

2017-04-29 19:05:28 Cafe Paris  Reklama 00:01:04 

2017-04-29 20:00:00 Z Innej Planety Z Innej Planety  00:52:51 

2017-04-29 20:00:00 Z Innej Planety Wiadomości 00:04:31 

2017-04-29 20:04:32 Z Innej Planety Pogoda 00:00:34 

2017-04-29 20:05:07 Z Innej Planety Wiadomości sportowe 00:01:34 

2017-04-29 20:06:41 Z Innej Planety Autopromocja 00:00:30 

2017-04-29 21:00:00 Z Innej Planety Z Innej Planety  00:51:52 

2017-04-29 21:00:00 Z Innej Planety Wiadomości 00:04:55 

2017-04-29 21:04:56 Z Innej Planety Pogoda 00:00:30 

2017-04-29 21:05:26 Z Innej Planety Wiadomości sportowe 00:01:13 

2017-04-29 21:06:39 Z Innej Planety Kampania społeczna  00:00:45 

2017-04-29 21:07:25 Z Innej Planety Autopromocja 00:00:45 

2017-04-29 22:00:00 Z Innej Planety Z Innej Planety  00:53:06 

2017-04-29 22:00:00 Z Innej Planety Wiadomości  00:03:50 

2017-04-29 22:03:51 Z Innej Planety Pogoda 00:00:43 

2017-04-29 22:04:35 Z Innej Planety Kampania społeczna  00:00:42 

2017-04-29 22:05:18 Z Innej Planety Autopromocja 00:00:49 

2017-04-29 22:06:01 Z Innej Planety Informacja KRRIT 00:00:50 

2017-04-29 23:00:00 Strefa Piosenki Strefa Piosenki 00:54:42 

2017-04-29 23:00:00 Strefa Piosenki Wiadomości  00:04:03 

2017-04-29 23:04:04 Strefa Piosenki Pogoda 00:00:30 

2017-04-29 23:04:35 Strefa Piosenki Informacja KRRiT 00:00:45 

 

Szczegółowa zawartość programu – dzień weekendowy (niedziela, 12 

lutego 2017 roku) 
data godzina nazwa bloku lub audycji tytuł audycji czas 

2017-04-30 00:00:00 
Paweł Bobrowski 

zapraszam 
Paweł Bobrowski zapraszam 01:04:35 

2017-04-30 01:04:05 
Paweł Bobrowski 

zapraszam 
Autopromocja 00:00:33 

2017-04-30 01:05:08 Powtórki audycji Powtórki audycji 00:12:12 

2017-04-30 01:13:08 Powtórki audycji Gość 00:43:00 

2017-04-30 02:00:20 Powtórki audycji Muzyka 00:11:40 

2017-04-30 02:04:25 Powtórki audycji Rody  i Rodziny Mazowsza 00:46:50 

2017-04-30 02:58:50 Powtórki audycji Mnie się to podoba 00:28:40 

2017-04-30 03:27:40 Powtórki audycji Mnie się to podoba 00:14:45 

2017-04-30 03:42:45 Powtórki audycji Mnie się to podoba 00:30:20 
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2017-04-30 04:12:45 Powtórki audycji Mnie się to podoba 00:13:25 

2017-04-30 04:26:10 Powtórki audycji Muzyka 00:33:50 

2017-04-30 05:08:30 Wybrane z tygodnia Łosiowisko 00:51:30 

2017-04-30 06:00:00 Animalista Wiadomości RDC  00:04:40 

2017-04-30 06:04:40 Animalista Pogoda 00:00:56 

2017-04-30 06:05:36 Animalista Kampania społeczna 00:00:44 

2017-04-30 06:06:20 Animalista Autopromocja 00:00:22 

2017-04-30 06:06:42 Animalista Ogłoszenie nadawcy 00:00:44 

2017-04-30 06:07:26 Animalista Animalista 00:52:34 

2017-04-30 07:00:00 Niedzielny poranek Wiadomości RDC 00:04:20 

2017-04-30 07:04:20 Niedzielny poranek Pogoda 00:00:50 

2017-04-30 07:05:10 Niedzielny poranek Reklama 00:00:35 

2017-04-30 07:05:45 Niedzielny poranek Autopromocja 00:01:05 

2017-04-30 07:06:50 Niedzielny poranek Niedzielny poranek 00:13:40 

2017-04-30 07:07:17 Niedzielny poranek Piosenki i bajki dla dzieci 00:15:02 

2017-04-30 07:35:32 Niedzielny poranek Gość 00:24:28 

2017-04-30 08:00:00 Niedzielny poranek Wiadomości RDC 00:04:42 

2017-04-30 08:04:42 Niedzielny poranek Pogoda 00:00:46 

2017-04-30 08:05:28 Niedzielny poranek Reklama 00:02:02 

2017-04-30 08:07:30 Niedzielny poranek Kampania społeczna 00:00:44 

2017-04-30 08:08:14 Niedzielny poranek Autopromocja 00:00:35 

2017-04-30 08:08:49 Niedzielny poranek Niedzielny poranek 00:09:26 

2017-04-30 08:12:46 Niedzielny poranek Gość 00:10:35 

2017-04-30 08:36:21 Niedzielny poranek Gość 00:21:10 

2017-04-30 09:00:00 Niedzielny poranek Wiadomości RDC 00:04:10 

2017-04-30 09:04:10 Niedzielny poranek Pogoda 00:00:53 

2017-04-30 09:05:03 Niedzielny poranek Reklama 00:02:20 

2017-04-30 09:07:23 Niedzielny poranek Autopromocja 00:00:55 

2017-04-30 09:08:18 Niedzielny poranek Niedzielny poranek 00:07:00 

2017-04-30 09:12:30 Niedzielny poranek Gość 00:22:40 

2017-04-30 09:36:22 Niedzielny poranek Gość 00:22:02 

2017-04-30 10:00:00 Łosiowisko Wiadomości RDC 00:03:52 

2017-04-30 10:03:52 Łosiowisko Pogoda 00:00:55 

2017-04-30 10:04:47 Łosiowisko Reklama 00:01:15 

2017-04-30 10:06:02 Łosiowisko Autopromocja 00:00:45 

2017-04-30 10:06:47 Łosiowisko Ogłoszenie nadawcy 00:00:44 

2017-04-30 10:07:32 Łosiowisko Łosiowisko 00:52:29 

2017-04-30 11:00:00 Łosiowisko Wiadomości RDC  00:04:04 

2017-04-30 11:04:04 Łosiowisko Pogoda 00:00:57 
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2017-04-30 11:05:01 Łosiowisko Reklama 00:01:32 

2017-04-30 11:06:33 Łosiowisko Autopromocja 00:00:54 

2017-04-30 11:07:21 Łosiowisko Łosiowisko 00:52:33 

2017-04-30 12:00:00 Nela i tajemnice świata Wiadomości RDC  00:04:40 

2017-04-30 12:04:40 Nela i tajemnice świata Pogoda 00:00:41 

2017-04-30 12:05:21 Nela i tajemnice świata Reklama 00:01:05 

2017-04-30 12:06:26 Nela i tajemnice świata Kampania społeczna 00:00:44 

2017-04-30 12:07:10 Nela i tajemnice świata Autopromocja 00:01:08 

2017-04-30 12:08:18 Nela i tajemnice świata Nela i tajemnice świata 00:51:42 

2017-04-30 13:00:00 Historie z szuflady Wiadomości RDC  00:04:28 

2017-04-30 13:04:28 Historie z szuflady Pogoda 00:00:52 

2017-04-30 13:05:20 Historie z szuflady Reklama 00:00:35 

2017-04-30 13:05:55 Historie z szuflady Autoreklama 00:00:40 

2017-04-30 13:06:35 Historie z szuflady Historie z szuflady 00:53:25 

2017-04-30 14:00:00 Strefa kultury Wiadomości RDC  00:04:26 

2017-04-30 14:04:26 Strefa kultury Pogoda 00:00:45 

2017-04-30 14:05:11 Strefa kultury Reklama 00:01:02 

2017-04-30 14:06:13 Strefa kultury Autopromocja 00:00:45 

2017-04-30 14:06:58 Strefa kultury Strefa kultury 00:53:02 

2017-04-30 15:00:00 Strefa kultury Wiadomości RDC 00:03:56 

2017-04-30 15:03:56 Strefa kultury Pogoda 00:00:46 

2017-04-30 15:04:42 Strefa kultury Autopromocja 00:00:48 

2017-04-30 15:05:30 Strefa kultury Strefa kultury na ludowo 00:29:56 

2017-04-30 15:35:26 Strefa kultury Strefa kultury  00:24:34 

2017-04-30 16:00:00 Strefa kultury Wiadomości RDC 00:04:08 

2017-04-30 16:04:08 Strefa kultury Pogoda 00:00:37 

2017-04-30 16:04:45 Strefa kultury Autopromocja 00:01:22 

2017-04-30 16:06:07 Strefa kultury Reklama 00:01:00 

2017-04-30 16:07:07 Strefa kultury Autopromocja 00:00:35 

2017-04-30 16:07:42 Strefa kultury Strefa kultury 00:52:18 

2017-04-30 17:00:00 
Co tam bzyka w 

polityce? 
Wiadomości RDC 00:04:50 

2017-04-30 17:04:50 
Co tam bzyka w 

polityce? 
Pogoda 00:00:13 

2017-04-30 17:05:03 
Co tam bzyka w 

polityce? 
Autopromocja 00:00:36 

2017-04-30 
17:05:39 

Co tam bzyka w 

polityce? Reklama 00:00:33 

2017-04-30 17:06:12 Co tam bzyka w Kampania społeczna 00:00:44 
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polityce? 

2017-04-30 
17:06:56 

Co tam bzyka w 

polityce? Autopromocja 00:00:44 

2017-04-30 
17:07:40 

Co tam bzyka w 

polityce? Co tam bzyka w polityce? 00:52:22 

2017-04-30 18:00:02 Nie tylko o muzyce Wiadomości RDC 00:04:23 

2017-04-30 18:04:25 Nie tylko o muzyce Pogoda 00:00:43 

2017-04-30 18:05:08 Nie tylko o muzyce Reklama 00:01:02 

2017-04-30 18:06:10 Nie tylko o muzyce Kampania społeczna 00:00:44 

2017-04-30 18:06:54 Nie tylko o muzyce Autopromocja 00:00:28 

2017-04-30 18:07:22 Nie tylko o muzyce Nie tylko o muzyce 00:52:38 

2017-04-30 19:00:00 Nie tylko o muzyce Wiadomości RDC 00:04:46 

2017-04-30 19:04:46 Nie tylko o muzyce Pogoda 00:00:30 

2017-04-30 19:05:16 Nie tylko o muzyce Nie tylko o muzyce 00:54:47 

2017-04-30 20:00:03 Wieczór RDC Wiadomości RDC 00:04:59 

2017-04-30 20:05:02 Wieczór RDC Pogoda 00:00:30 

2017-04-30 20:05:32 Wieczór RDC Wieczór RDC 00:54:28 

2017-04-30 21:00:00 Wieczór RDC Wiadomości RDC 00:04:52 

2017-04-30 21:04:52 Wieczór RDC Pogoda 00:00:33 

2017-04-30 21:05:25 Wieczór RDC Autopromocja 00:00:49 

2017-04-30 21:06:14 Wieczór RDC Kampania społeczna 00:00:44 

2017-04-30 21:06:58 Wieczór RDC Autopromocja 00:01:13 

2017-04-30 21:08:11 Wieczór RDC Religie 00:51:49 

2017-04-30 22:00:00 Wieczór RDC Wiadomości RDC 00:04:15 

2017-04-30 22:04:15 Wieczór RDC Pogoda 00:00:42 

2017-04-30 22:04:57 Wieczór RDC Autopromocja 00:00:37 

2017-04-30 22:05:34 Wieczór RDC Kampania społeczna 00:00:44 

2017-04-30 22:06:18 Wieczór RDC Ogłoszenie nadawcy 00:00:44 

2017-04-30 22:07:02 Wieczór RDC Wieczór RDC  00:52:58 

2017-04-30 23:00:00 
Paweł Bobrowski 

zapraszam 
Wiadomości RDC 00:03:54 

2017-04-30 23:03:54 
Paweł Bobrowski 

zapraszam 
Pogoda 00:00:43 

2017-04-30 23:04:37 
Paweł Bobrowski 

zapraszam 
Autopromocja 00:00:30 

2017-04-30 
23:05:07 

Paweł Bobrowski 

zapraszam Ogłoszenie nadawcy 00:00:44 

2017-04-30 
23:05:51 

Paweł Bobrowski 

zapraszam Paweł Bobrowski zapraszam 00:54:09 
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C. Opisowa ocena realizacji planów programowych na 2017 rok 

 

W badanym tygodniu niemal wszystkie audycje przewidziane w planie 

programowym zostały zrealizowane. Zabrakło jedynie audycji: „Familijnie” 

(publicystycznej), a także: „Powieść RDC”, „50/50” oraz „Bez granic” 

(kulturalnych).  

W zakresie kategorii, czasu trwania i treści audycji brak rażących 

odstępstw (jedynie – jak pokazuje tabela zamieszczona poniżej - 

procentowy udział publicystyki był wyraźnie wyższy, a rozrywki niższy od 

zadeklarowanych w planie programowym). 

W omawianym tygodniu pojawił się szereg audycji występujących w planie 

programowym pod nieco inną nazwą lub zawierające się w większym 

paśmie audycji:  

- „Magazyn regionalny” - prawdopodobnie widnieje pod nazwą „Lokalnie”; 

- „Horyzonty” - prawdopodobnie wpisana jako „popołudnie RDC”; 

- „Z książki wzięte” - prawdopodobnie widnieje pod „Wieczór RDC”; 

- „Piosenki i bajki dla dzieci” - w planie jako „Słuchowiska”; 

- „Nie tylko o muzyce” - w planie „Nie tylko muzyka”; 

- „Nela i tajemnice świata” - w planie „Nela Mała Reporterka”; 

- „Animalista” – w planie pod nazwą „O zwierzętach i ludziach”; 

- „Parada przebojów” – w planie pod nazwą Lista przebojów  

 

Znaczna część audycji, które pojawiły się w badanym tygodniu, nie została 

uwzględniona w planie programowym.  

Z kategorii publicystyka są to: 
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- „I wszystko jasne” (Rozmowy na bieżące tematy polityczne, jak również 

społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki lokalnej, program 

dostępny jednocześnie przez TVP3 Warszawa); 

- „Religie” – (Audycja religijna o najważniejszych wydarzeniach 

kościelnych mijającego tygodnia, sprawach religijnych. Rozmowy z 

zaproszonymi gośćmi na aktualne tematy);  

- „Kobiecy wieczór” (Audycja, do której zapraszane są silne, odważne 

kobiety z niezwykłą historią. Tematy akcentujące różne aspekty 

kobiecości); 

- „Rynek opinii” (Audycja opierająca się na opinii analityków Instytutu 

Jagiellońskiego oraz redakcji biznesalert.pl); 

 

z kategorii kultura są to: 

- „Silva rerum” (Rozmowy o kulturze i historii z ekspertami); 

- „Na tropie kultury” (Rozmowy o najważniejszych wydarzeniach i 

imprezach związanych z kulturą);  

- „Czas dla Ciebie” (Rozmowy z zaproszonymi gośćmi na temat kultury i 

wydarzeń kulturalnych); 

- „Z archiwum RDC” – (Rozmowy o najważniejszych wydarzeniach z kraju. 

W rozmowach tych najwięcej uwagi poświęca się kulturze); 

- „Etnofaza” – (Audycja pokazująca dialog między kulturami: słowiańską i 

afrykańską); 

- „Między Wschodem i Zachodem” (Audycja przedstawiająca zagadnienia 

związane z kulturą, historią i organizacją społeczeństw Dalekiego 

Wschodu); 

- „Stan chillu” (Wieczorna audycja RDC z największymi hitami z Polski i ze 

świata); 
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- „Rozmowa z samym sobą” (Audycja prowadzona przez Stana Borysa); 

- „Życie jak muzyka” ( Audycja Pawła Rozwadowskiego prezentująca 

różne rodzaje muzyki, spotkania z ludźmi żyjącymi muzyką); 

- „Paweł Bobrowski, zapraszam do tańca” (Muzyka z lat 70, 80 i 90); 

- „Paweł Bobrowski, zapraszam” (Muzyka współczesnych producentów, 

ew. w zależności od muzycznego kalendarza); 

- „Kultura wg Kron” (rozmowy m.in. o nowościach filmowych, książkowych 

czy muzycznych); 

Wprowadzone nowości wzbogacają program, nie stanowią o obniżeniu 

jego jakości. 

W ramach kategorii kultura część z audycji jest zasygnalizowana w planie 

programowym jako „pasmo autorskie” („Cafe Paris”, „Cały ten jazz”, 

„Życie jak w Madrycie”) lub „pasmo muzyczne” („Klatt i jego dźwięki”, 

„Rogowiecki po swojemu”, „Pastelowe piosenki”) 

 

Z kategorii „Edukacja” w planie programowym nie ma audycji: 

- „Latające radio doktora Kruszewicza” (Świat zwierząt przedstawiany 

przez dra Andrzeja G. Kruszewicza; dodatkowo o zagrożeniach wobec 

przyrody związanych z działalnością  człowieka); 

- „Łosiowisko” (Audycja o niezwykłych ludziach, interesujących miejscach, 

historiach i tradycjach); 

- „Południe z Animuszem” (Wraz z zaproszonymi gośćmi prowadząca 

rozmawia o świecie kultury, szkolnictwa, nowych technologiach, a także o 

niezwykłych podróżach); 

W ramach kategorii „Sport” nie ma w planie programowym audycji: 

- „Moto eter” (audycja poświęcona motoryzacji); 
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Są także audycje, które zostały nadane niezgodnie z założonym planem 

pory nadawania i częstotliwości: 

Magazyn ekonomiczny - niezgodność z częstotliwością: nadawany jest 2 

razy zamiast 1 

Jest sprawa -  niezgodność z częstotliwością: zaplanowaną ją 2 razy, była 

4.  

Odkrywamy Mazowsze - niezgodność z częstotliwością: nadane zostały 4 

zamiast 16 

Rody i rodziny Mazowsza - niezgodność z porą emisji: są po 15:00, 

zamiast o 23:00 

Podsumowując, odstępstwa od planu w zakresie pory nadawania, 

częstotliwości, formy i treści audycji są niewielkie, a niektóre ze zmian 

polegające na dodaniu lub doprecyzowaniu audycji w odmienny sposób od 

ujętego w planie programowym są zmianami na lepsze. Na pewno nie 

wpłynęły globalnie na obniżenie jakości programu nadanego w badanym 

tygodniu. 

Obecność wielu różnorodnych audycji, ich pojawienie się po ustaleniu 

planu programowego (na przykład nowa ciekawa audycja „I wszystko 

jasne”, odbywająca się jednocześnie na antenie radiowej i w TVP3 

Warszawa) należy ocenić jako dobrą inicjatywę, urozmaicenie programu i 

dostosowywanie treści do aktualnego zapotrzebowania odbiorców.  

Procentowy udział czasu audycji poszczególnych kategorii w programie: 

Kategoria Plan programowy Realizacja 

Informacja 13% 11,72% 
Publicystyka 13% 22,25% 

Kultura 25% 29,62% 
Edukacja 17% 14,77% 

Sport 2% 2,28% 
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Rozrywka 26% 16,35% 
Ogłoszenia nadawcy 1% 0,18% 

Autopromocja 1% 1,18% 
Reklama 2% 1,65% 

 

Procentowy udział słowa i muzyki w programie: 

Kategoria Plan programowy Realizacja 

Słowo 53% 62,45% 

Muzyka 43% 34,55% 

 

W badanym tygodniu większy niż zakładany w planie rocznym udział słowa 

i mniejszy niż zakładany udział muzyki. 

 

Ocena jakościowa audycji preferowanych  

 

1) Audycje służące kształtowaniu postaw tolerancji, 
przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu 

- Poranek RDC – czas trwania 00:18:17. 

Audycja w ciągu tygodnia zawierała tematy, które miały na celu 
ukształtowanie postaw tolerancji wobec obcokrajowców, między innymi w 
kontekście dyskusji nad wynikami wyborów prezydenckich we Francji a w 
szczególności w rozmowach o antyimigranckiej retoryce Marien Le Pen 
oraz o szerszym zjawisku powstawania ruchów populistycznych 24 
kwietnia, 26 kwietnia). Elementy przekazu na temat braku wsparcia dla 
obywateli dyskryminowanych przez komorników w dyskusji 28 kwietnia z 
mec. Lechem Obarą. Misja związana z ta kategorią audycji preferowanych 
została wypełniona. 

– Wieczór z RDC czas trwania 00:30:15 

W audycji 25 kwietnia poruszono kwestię naboru w warszawskich szkołach 
ponadgimnazjalnych do serii warsztatów antydyskryminacyjnych i 
wielokulturowych. Natomiast 26 kwietnia rozmawiano o przeciwdzialaniu 
wykluczeniu przez środowisko osób uzależnionych od różnego rodzaju 
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używek. Audycja ta w pełni zrealizowała swoją misję audycji 
preferencyjnej w tej kategorii.  

- Ciotka książkula – czas trwania 00:00:00 

W audycjach nie poruszono tematyki związanej z tolerancją lub 
dyskryminacją. Omawiano nowości wydawnicze, głównie dla dzieci i 
młodzieży. Misja audycji preferowanej w tym przypadku nie została 
zrealizowana.  

- Jest sprawa – czas trwania 00:00:00 

W badanym tygodniu w audycji rozmawiano m.in. o ustawie 
metropolitalnej i tunelu w Falenicy. Treści nie dotyczyły ani dyskryminacji, 
ani wykluczenia czy kształtowania postaw tolerancji. Misja audycji 
preferowanej w tym przypadku nie została zrealizowana.  

 

Łączny czas: 00:48:32 

Zadeklarowany czas: 02:12:00 

Rzeczywisty czas trwania treści w tej kategorii odbiega znacząco od czasu 
zadeklarowanego.  

 

Ocena jakościowa : 

- Wyemitowano wszystkie z zaplanowanych audycji 

- Tylko dwie z nich spełniły misję audycji preferowanej 

- Audycja Poranek z RDC charakteryzuje się szerokim wachlarzem 
tematycznym.  

- W audycjach podejmowane są ważne dla mieszkańców Polski i Mazowsza 
tematy społeczne, gospodarcze i wiele innych.  

- Edukacyjna część audycji dotyczy walki z dyskryminacją, promowaniem 
tolerancji i równości. 

- W Wieczorze z RDC omawiane są problemy społeczne.  

- Podczas audycji Ciotka książkula omawiane są tematy rodziny. Problemy 
wychowania dzieci z niepełnosprawnością i budowania relacji dziecko – 
rodzic. 

- Spotkania z ekspertami i rozmowy telefoniczne ze słuchaczami oraz 
odpowiedzi na pytania.  
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- Audycja Jest sprawa to interwencyjno-społeczny program, mający na 
celu rozwiązywanie problemów społecznych proponowanych przez 
słuchaczy.  

- W audycjach poruszane są ważne tematy społeczne. 

- Czas emisji audycji zgodny z planem.  

 

2) Audycje ukazujące rozwój, oraz polityczne, społeczne i 
gospodarcze przemiany Polski po 1989 roku 
 

--Instytut 

- Magazyn ekonomiczny – czas trwania: 00:21:56 

O akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność 
gospodarczą, organizowaną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, 
opowiadał doradca podatkowy. Uświadamiał również słuchaczom, jak na 
przestrzeni lat zmieniała się sytuacja przedsiębiorców. Misja audycji 
preferowanej została zrealizowana.  

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w 
programie analizowanego tygodnia. 

Łączny czas: 00:21:56 

Zadeklarowany czas: 01:14:00 

Zadeklarowany czas nie zgadza się z rzeczywistym czasem trwania treści 
w tej kategorii, głównie ze względu na niewyemitowanie jednej audycji.  

 

Ocena jakościowa : 

-Została wyemitowana tylko jedna audycja. Jest to zdecydowanie za mało.  

- Podczas audycji Magazyn Ekonomiczny omawiane są najważniejsze 
zagadnienia z dziedziny ekonomi, polityki. 

- W prosty sposób eksperci wyjaśniają zawiłe zjawiska gospodarcze, 
ekonomiczne i polityczne. 

- Słownictwo zrozumiałe dla odbiorców 

 

 

3) Audycje adresowane do młodzieży 
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- Markowy program - łączny czas 00:18:19 

W audycji poruszono temat związany z nową technologią. Opowiadano o 
najnowszych stronach internetowych. Tematyka ta z pewnością 
skierowana była do młodzieży. Rozmawiano także o przepisach savoir- 
vivre w samochodzie, szczególnie o tym jak młody kierowca powinien 
zachować się na jezdni. Audycja ta wypełniła swoją misję w tej kategorii 
audycji preferowanych.  

- Radioczuły – łączny czas 00:00:00 

W analizowanym tygodniu nie pojawiły się treści, które byłyby adresowane 
do młodzieży. Rozmawiano o książkach dla starszych odbiorców. W tym 
przypadku audycja nie spełniła swojej misji audycji preferowanej.   

- Niedzielny poranek – łączny czas 00:23:45 

W audycji rozmawiano o stanie czytelnictwa wśród Polaków. Szczególną 
uwagę zwrócono na czytelnictwo wśród młodzieży. Pokazano, że pozycja 
książki zmieniła się w wyniku przemian cywilizacyjnych. Dzięki temu 
młodzież na urządzeniach może czytać książki. Dzięki tematyce audycja ta 
wypełniła swoją misję audycji preferowanej w tej kategorii.  

- Ciotka książkula – czas trwania 00:37:15 

Gościem audycja była Jolanta Marcolla, autorka i ilustratorka książki „Kim i 
Ktoś z Nikim”. Opowiadała w niej o kulisach powstawania książki. W cyklu 
Młodzi recenzenci rozmawiano o przygodach niesfornego, ale 
sympatycznego wikinga Tappiego. Misja tej audycji w tej kategorii została 
zrealizowana.  

- Nela mała reporterka – czas trwania  00:51:42 

W audycji Nela zabrała najmłodszych słuchaczy w podróż po Karaibach. 
Opowiadała im o podwodnych skarbach. Prowadzącą audycje jest mała 
dziewczynka. Misja audycji w tej kategorii została spełniona.  

- Aktywna sobota – czas trwania  00:15:15 

W audycji zachęcano młodych do aktywnego spędzenia czasu na rowerze, 
a także na rolkach.  Tematyka audycji zgodna z misją audycji 
preferowanej w tej kategorii.  

- Polak potrafi – czas trwania 00:18:16 

Gościem RDC był Mateusz Szlachtycz, autor książki „Kapitan Żbik. Portret 
pamięciowy”. Opowiadał on o powstawaniu książki, która ma przybliżyć 
młodym ludziom dokonania kultury PRL-owskiej. Dzięki tematyce audycja 
ta wypełniła swoją misję w tej kategorii.  
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-Popołudnie RDC 

 

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w 
programie analizowanego tygodnia. 

Łączny czas: 02:44:32 

Deklarowany czas: 03:40:00 

Rzeczywisty czas trwania treści z tej kategorii odbiega o prawie godzinę 
od deklarowanego w planie programowym.  

 

Ocena jakościowa : 

-Tylko jedna z zaplanowanych audycji nie została wyemitowana 

-Wszystkie wyemitowane spełniły swoją misję 

- W Programie muzyczno – rozrywkowym poruszane są tematy sportowe i 
filmowe.  

- Piątkowy program audycji Markowy program skierowany szczególnie do 
młodzieży.  

-W audycjach poruszane sa tematy związane z wyborem uczelni, 
możliwościach rozwoju, kulturze. 

-Audycja  Radioczuły prezentuje tematykę historyczno edukacyjną. 
Specjalnie przygotowane materiały dla młodzieży dotyczące kultury i 
społeczeństwa. 

- W audycji Niedzielny poranek tematy tworzone są specjalnie dla 
rodziców i młodzieży. Rozmowy z ekspertami na temat psychologii 
wychowania. 

- Podczas audycji promowane są  także aktywne formy spędzania czasu.  

- Specjalne elementy Niedzielny poranek prezentujące bajki i piosenki dla 
najmłodszych dzieci.  

- W trakcie audycji Ciotka ksiązkula czytane są fragmenty książek. 
Prezentowana jest muzyka dla młodzieży. 

- Rozmowy o wychowaniu dzieci z niepełnosprawnościami, porady 
ekspertów.  

- Możliwość zwiedzenia świata z Nelą małą podróżniczką 

- Promowanie aktywnych form spędzania czasu w audycji Aktywna sobota. 
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- Duża różnorodnośc tematyczna 

- Muzyka odpowiedno dobrana do tematyki 

 

3) Audycje popularyzujące wiedzę o literaturze polskiej.  
 

- Radioczuły – łączny czas 00:15:20 

29 kwietnia gościem audycji był Piotr Rypson, krytyk i historyk sztuki i 
literatury, publicysta, specjalista w dziedzinie edukacji 
elektronicznej.Omawiał swoją najnowszą książkę „Nie gęsi. Polskie 
projektowanie graficzne 1919–1949”. Tematyka audycja zgodna była z 
misją tej kategorii.  

- Wieczór z RDC - łączny czas 00:35:45 

24 kwietnia gośćmi audycji były Radka Denemarková, współczesna czeska 
pisarka i Olga Czernikow, tłumaczka, które mówiły o najnowszej, wydanej 
w Polsce powieści Denemarkovej „Przyczynek do historii radości”. 
Opowiadały one także o szerzeniu literatury polskiej zagranicą. Audycja w 
tej kategorii wypełniła swoją misję.  

Pasmo muzyczne 

Przekreślone nazwy audycji oznaczają, że nie pojawiły się one w 
programie analizowanego tygodnia. 

 

Łączny czas: 00:51:05 

Deklarowany czas: 01:40:00 

Rzeczywisty czas trwania treści kategorii jest o połowę mniejszy od czasu 
zadeklarowanego. Plan nie został zrealizowany.  

 

Ocena jakościowa: 

- Dwie z trzech audycji zostały zrealizowane 

- Mała liczba audycji w tej kategorii 

 - Audycja  Radioczuły poświęcona książkom, literaturze. Zawiera również 
elementy historii i edukacji, oraz materiały dla młodzieży. 

- Piątkowa audycja Wieczoru z RDC poświęcona jest tematyce kulturalnej. 
Przedstawiane są zjawiska kulturalne, literatura, film oraz wiele innych 
dziedzin sztuki.  



691 
 

- Recenzje literackie i kulturalne.  

 

4) Udramatyzowane formy radiowe 

- Słuchowiska  

- Odkrywamy Mazowsze - łączny czas 01:02:50 

W audycji poprzez reportaż przedstawiono problematykę gwary 
warszawskiej. Forma spełnia misję audycji w tej kategorii audycji 
preferowanych.  

Łączny czas: 01:02:50 

Deklarowany czas: 01:52:00 

 

Deklarowany czas jest o ponad pół godziny większy od czasu 
rzeczywistego treści w badanym tygodniu. Jednak nie jest to znacząca 
różnica.  

Ocena jakościowa : 

- Audycja Odkrywamy Mazowsze, przybliża historię regionu. 

- Zbyt mała liczba audycji w tej kategorii 

- Różnorodność tematyki bardzo ograniczona 

 

Ocena realizacji misji regionalnej  

 

W analizowanym tygodniu najlepiej misję regionalną zrealizowały trzy 

audycje: Jest sprawa, Rody i rodziny Mazowsza, a także Odkrywamy 

Mazowsze.  

W audycji Jest sprawa poruszane są tematy ważne dla mieszkańców 

regionu. W audycji z 25 kwietnia poruszono kwestię dekomunizacji nazw 

warszawskich ulic. Gośćmi audycji były: radna Warszawy, przewodnicząca 

Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Anna Nehrebecka-Byczewska (PO) i 

radna Olga Johann (PiS).  Audycja ta zrealizowała misję regionalną, 

ponieważ dotyczyła tego jak mieszkańcy Warszawy odbierają nową 

ustawę i jakie są dla nich jej plusy i minusy. Pokazano dwie strony 
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sprawy: z jednej strony zmiana nazw ulic to symboliczne zakończenie 

komunizmu, natomiast z drugiej kłopot dla mieszkańców i firm, a także 

administracyjne zamieszanie.  

Audycja Rody i Rodziny Mazowsza ma na celu przedstawienie nie tylko 

tych bogatych i znanych mazowieckich rodzin, ale także tych biednych i 

często zapomnianych. Jej głównym celem jest nie tylko przypomnienie 

historii, ale przede wszystkim wytworzenie więzi i poczucia dumy z 

pochodzenia z regionu mazowieckiego. W analizowanym tygodniu 

opowiedziane zostały losy Houwaltów z Mejszagoły i Hersów z Warszawy. 

Audycja ta w pełni realizuje swoją misję regionalną.  

W Magazynie Regionalnym poruszane są najważniejsze kwestie 

dotyczące mieszkańców regionu. Informowani oni są o wydarzeniach m.in. 

kulturalnych, a także o ciekawych incjatywach na terenie regionu. W 

analizowanym tygodniu rozmawiano o śmierci Stefana Sutkowskiego- 

założyciela i dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej, a także o nowym 

programie Kolorowy Most w Domu Kultury „Dorożkarnia”. Audycja ta w 

pełni realizuje swoją misję regionalną.  

 

Poszczególne kategorie:  

- Informacja 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 13:32:17 

(8,06%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 10:08:43 (6,03%) 

 

Ocena:  

Deklarowany czas trwania treści regionalnych w tygodniu różni się od 

czasu rzeczywistego o ponad 2%. W kategorii Informacja taka różnica jest 

duża. Ze względu na charakter radia kategoria informacja powinna 
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zawierać najwięcej treści dotyczących regionu, a czas powinien być 

zgodny z czasem deklarowanym. Misja dotycząca treści regionalnych nie 

została w pełni zrealizowana.  

 

-  Publicystyka 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 11:21:12 

(6,76%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 03:14:38 (1,93%) 

Uwagi: W większości programów publicystycznych przeważa tematyka 

ogólna, bardzo mały udział treści regionalnej. Zadeklarowany czas jest 

trzy razy większy od czasu rzeczywistego, co pokazuje, że RDC w tej 

kategorii nie wywiązało się ze swoich deklaracji. Mocny nacisk na 

społeczne sprawy regionu kładziony jest w audycji Jest sprawa oraz 

Magazyn Regionalny. W pozostałych audycjach misja nie jest wypełniana, 

treści regionalne nie pojawią się zbyt często.  

 

- Kultura  

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 12:20:16 

(7,34%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 01:29:49 (0,89%) 

Uwagi :  

W badanym tygodniu treści regionalne pojawiały się bardzo rzadko. Czas 

zadeklarowany zupełnie nie pokrywa się z czasem rzeczywistym. Czas 

deklarowany był aż dziesięciokrotnie większy. Misja treści regionalnych w 

tym przypadku nie została zrealizowana.  Pojedyncze audycje w pełni były 

poświęcone regionowi.  Natomiast w pozostałych tylko sporadycznie 

pojawiały się treści regionalne.  
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- Edukacja 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 10:48:25 

(6,43%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 03:25:51 (2,04%) 

Ocena: W kategorii edukacja misja dotycząca treści regionalnych nie 

została zrealizowana. Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej jest 

trzy razy mniejszy od czasu zadeklarowanego. W audycjach bardzo rzadko 

pojawiały się treści regionalne. Żadna audycja  w pełni nie została 

poświęcona regionowi.  

 

- Sport 

Deklarowany czas trwania tematyki regionalnej w tygodniu: 02:01:58 

(1,21%) 

Tygodniowy czas trwania tematyki regionalnej: 01:27:20 (0,87%) 

Ocena:  

Zadeklarowany czas odbiega od rzeczywistego czasu o ponad pół godziny. 

Nie jest to wielka różnica. Audycje poświęcone sportowi zawierały 

tematykę ogólną, bez konkretnych informacji regionalnych. Sprawozdania 

i informacje sportowe dotyczyły w większej części drużyn z regionu.  

 

Deklarowany procentowy udział wszystkich audycji regionalnych: 30%. 

Zrealizowany procentowy udział wszystkich audycji regionalnych w 

badanym tygodniu: 11,76 %. 

Duża rozbieżność widoczna jest w publicystyce, kulturze i edukacji. Należy 

jednak wziąć pod uwagę specyfikę badanego radia – wiadomości i audycje 
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nadawane przez radio stołeczne mogą być często uznawane za 

ogólnokrajowe, choć w zamierzeniu dotyczyły regionu. 
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