
UCHWAŁA NR 7/2020 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. 

w sprawie oceny układu ramowego Jesień 2020  

Na podstawie art. 28 a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji Rada 

Programowa na 7 (39) posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 roku przyjęła uchwałę 

następującej treści: 

1. Rada Programowa TVP S.A. pozytywnie oceniła serial dokumentalny "Geniusze i 

marzyciele" . Przypomina on postacie wielkich Polaków, którzy przez swoje odkrycia  

zmienili świat, ale w kraju nie zostali docenieni, a za granicą niejednokrotnie stracili 

patenty na swoje wynalazki. 

2. Rada Programowa wysoko oceniła film „Wojna światów”, który został zrealizowany z 

okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Rada zwraca uwagę na brak programu 

poświęconego bitwie pod Komarowem. Była to bitwa o znaczeniu podobnym do 

Bitwy Warszawskiej. Rozbicie przez wojska polskie Konarmii Budionnego, miało 

przełomowe znaczenie w wojnie 1920 roku oraz było ostatnią wielką bitwą kawalerii 

w dziejach świata. 

3. Rada Programowa pozytywnie oceniła nowe propozycje, takie jak cykl o Wawelu „Tu 

wszystko jest Polską”, propozycję nowego teleturnieju intelektualnego, a także 

program publicystyczny „Sądy przesądy”. Jednocześnie podkreślono, że umieszczenie 

cennych propozycji kulturalnych oraz publicystycznych poza głównymi antenami 

powinno być połączone z odpowiednim ich wypromowaniem w głównych antenach. 

4. Rada Programowa z niepokojem przyjęła przeniesienie programu publicystycznego 

„Warto rozmawiać” do TVP3, równolegle z „Teatrem Telewizji” w TVP1 i „Minęła 

20” w TVP INFO. Zmiana miejsca oraz pory emisji po raz kolejny uszczupli 

widownię i grozi w przyszłości całkowitą likwidacją tej cennej pozycji programowej. 

5. Rada Programowa zwraca uwagę na brak w przedstawionych propozycjach uczczenia 

ważnych rocznic historycznych: Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, Dnia Sybiraka 

oraz rocznicy inauguracji pontyfikatu Św. Jana Pawła II. 

6.  Rada Programowa zgłasza sprzeciw wobec kontynuowania przez TVP S.A. 

współpracy przy organizacji Konkursu Eurowizja Junior. Konkurs ten jest sprzeczny 

zarówno w obecnej formie, jak i w treści z zasadami określonymi w art. 18 Ustawy z 

dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, a szczególnie z zasadami ochrony 

nieletnich. Ochrona ta nie powinna się sprowadzać wyłącznie do ograniczenia emisji 

treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój fizyczny, psychiczny i moralny 

dzieci i młodzieży, ale również powinna uwzględniać wpływ, jaki mają te programy 



na dzieci, które biorą w nich udział. Rada Programowa zwraca się o stworzenie przez 

Telewizję Polską S.A. własnej audycji promującej aktywność artystyczną dzieci i 

młodzieży w sposób zgodny z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji.  

 

         Przewodniczący 

Rady Programowej TVP S.A. 

/-/ Sławomir Siwek 


