
UCHWAŁA  NR 3/09

z dnia 7 stycznia 2009 roku
Rady Programowej Oddziału TVP w Bydgoszczy w sprawie wydania 

kwartalnej opinii o programie regionalnym

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii 
i telewizji ( Dz. U. Nr 7 z 1993 r., poz. 34 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 Regulaminu Rady 
Programowej Oddziału Terenowego TVP S.A. (Załącznik do uchwały Zarządu TVP S.A. 
Nr 164/99 z dnia 12 października 1999 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjąć kwartalną opinię za IV kwartał 2008 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Opinię przekazać Dyrektorowi Oddziału TVP S.A. w Bydgoszczy.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 10 członków Rady Programowej, „za” głosowało 9 , 
przeciw - 0, wstrzymało się od głosu 1.

Przewodnicząca Rady Programowej

  Ewa  Niedbalska



Załącznik do Uchwały Nr 3/09
z dnia 7 stycznia 2009 r.
Rady Programowej Oddziału 
TVP S. A. w Bydgoszczy 

Opinia o realizacji programu regionalnego za IV kwartał 2008 r.

W wyniku analizy programu emitowanego w IV kwartale 2008 r. przez Oddział TVP 
S.A. w Bydgoszczy, Rada Programowa stwierdza, co następuje:

1.  W  realizowanych  programach  silnie  akcentowana  jest  funkcja  edukacyjna.  Treści 
edukacyjne kierowane  są do odbiorców indywidualnych oraz zbiorowych, obejmują szeroki 
wachlarz zagadnień. Uznać to należy za znaczący dorobek.

2.  Większej  staranności  wymaga  prezentacja  wydarzeń  kulturalnych.  Dotyczy  to  w 
szczególności  doboru narzędzi  dziennikarskich  do treści  prezentowanych  materiałach  oraz 
braku profesjonalnej krytyki.

3.  Mimo trudnych warunków program charakteryzuje się dużą różnorodnością form i treści 
merytorycznych. Istotnym mankamentem jest brak programów dla młodzieży.

4.  Za audycje o szczególnym znaczeniu misyjnym uznać należy:  „Jest sprawa”, „Sekrety 
lasu” i reportaż „Powrót do Smogulca”,
 
5. Poprawy wymaga koncepcja realizacji magazynu „Horyzont” oraz program publicystyczny 
„Naszym zdaniem”.

 6.  Autorzy  w zadowalającej skali dbają o zachowanie regionalnego charakteru programu, 
natomiast brakuje programów podkreślających tożsamość regionu.


