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WARSZAWA 2009

Zestawienie zostało sporządzone na podstawie danych pochodzących od nadawców
publicznych (TVP SA i PR SA), przekazywanych do KRRiT w formie comiesięcznych
sprawozdań.
TVP SA mierzy czas wystąpień przedstawicieli władz państwowych (rząd,
prezydent), partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców
w programach ogólnopolskich oraz w pasmach wspólnych TVP INFO. Pomiarem objęte
zostały wystąpienia przedstawicieli ww. grup w następujących audycjach:
1. Audycje informacyjne:
•

TVP 1 : Wiadomości, Teleexpress,

•

TVP2 : Panorama,

•

TVP INFO: Serwis Info, Minął dzień.

2. Audycje publicystyczne:
•

TVP1: Agrobiznes, Kwadrans po ósmej, Tydzień, Bronisław Wildstein
przedstawia, Karty na stół – wybory europejskie, Sprawa dla reportera,
Pryzmat, Temat dnia,

•

TVP2: Tomasz Lis na żywo,

•

TVP INFO: Antysalon Ziemkiewicza, Debata TVP INFO, Debata TVP INFOeurowybory, Ocaleni TVP INFO, Forum, Minęła dwudziesta, Młodzież kontra,
Rozmowa dnia, Studio Wschód, Studio Senat.

Ponadto TVP SA podaje dane dotyczące wystąpień - jeśli takie miały miejsce premiera, prezydenta, marszałków sejmu i senatu.
Polskie Radio SA obejmuje pomiarem szerszą grupę osób, tj. rejestruje czas
wystąpień przedstawicieli: organów państwa i centralnych urzędów państwowych, partii
i ugrupowań

politycznych,

związków

zawodowych

oraz

przedstawicieli

kościołów

wszystkich wyznań i związków wyznaniowych. Czas wystąpień mierzony jest we wszystkich
audycjach nadawanych w czterech programach ogólnopolskich i programie satelitarnym
Radio dla Zagranicy.
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Poniższe zestawienie dotyczy czasu obecności premiera, przedstawicieli jego
kancelarii i rządu, prezydenta i najbliższego jego otoczenia, partii politycznych oraz
związków zawodowych w programach ogólnokrajowych TVP SA (TVP 1 i TVP 2)
w kwietniu 2009 roku.
Tabela 1. TVP 1 i TVP 2 łącznie
Kwiecień 2009 r.
Prezydent + kancelaria
Premier + kancelaria+ rząd

37 min.
1 godz. 21 min.

Marszałek Sejmu

3 min.

Marszałek Senatu

10 sek.

Prawo i Sprawiedliwość

2 godz. 56 min.

Platforma Obywatelska

2 godz. 35 min.

Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 godz. 14 min.

Polskie Stronnictwo Ludowe

38 min.

Polityk niezrzeszony (A. Kwaśniewski)

26 min.

KP Lewica

10 min.

Poseł niezrzeszony

9 min.

Libertas Polska

7 min.

Polska Lewica

6 min.

Senator niezrzeszony

6 min.

Koło Poselskie SDPL-Nowa Lewica

6 min.

Socjaldemokracja Polska

5 min.

Samoobrona

4 min.

Demokratyczne Koło Poselskie

50 sek.

Partia Demokratyczna

40 sek.

Polska XXI

32 sek.

Naprzód Polsko

8 sek.

Związki zawodowe

16 min.
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Czas wystąpień polityków w paśmie wspólnym TVP INFO, w kwietniu br.
przedstawia tabela poniżej.
Tabela 2. TVP INFO – pasmo wspólne programów regionalnych
Kwiecień 2009 r.
Prezydent + kancelaria

5 godz. 1 min.

Premier + kancelaria+ rząd

11 godz. 8 min.

Marszałek Sejmu

47 min.

Marszałek Senatu

3 min.

Platforma Obywatelska

23 godz. 52 min.

Prawo i Sprawiedliwość

14 godz. 20 min.

Sojusz Lewicy Demokratycznej

7 godz. 29 min.

Polskie Stronnictwo Ludowe

3 godz. 43 min.

Socjaldmokracja Polska

1 godz. 50 min.

Poseł niezrzeszony

1 godz. 43 min.

Naprzód Polsko

31 min.

Polska XXI

25 min.

Liga Polskich Rodzin

24 min.

Partia Demokratyczna

14 min.

Libertas Polska

12 min.

Polska Partia Pracy

11 min.

Samoobrona

10 min.

Nowa Lewica

6 min.

Senator niezrzeszony

5 min.

Prawica Rzeczypospolitej

5 min.

Związki zawodowe

13 min.

Związki pracodawców

13 min.

Kolejne zestawienie (na następnej stronie) przedstawia czas obecności premiera,
przedstawicieli jego kancelarii i rządu, prezydenta i najbliższego jego otoczenia, partii
politycznych oraz związków zawodowych w programach Polskiego Radia SA (1,2,3, Radio
Euro i Polskie Radio dla Zagranicy) w kwietniu 2009 roku.
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Tabela 3. Programy Polskiego Radia SA
Kwiecień 2009 r.
Prezydent + kancelaria

2 godz. 18 min.

Premier + kancelaria+ rząd

9 godz. 39 min.

Marszałek Sejmu

1 godz. 12 min.

Marszałek Senatu

43 min.

PiS

7 godz. 6 min.

PO

7 godz. 2 min.

SLD

4 godz. 12 min.

PSL

2 godz. 55 min.

Poseł niezrzeszony

56 min.

Libertas Polska

16 min.

Prawica Rzeczypospolitej

11 min.

Porozumienie dla Przyszłości

11 min.

SDPL

9 min.

Ruch Obywatelski Polska XXI

7 min.

Partia Regionów

7 min.

Unia Pracy

6 min.

Demokratyczne Koło Poselskie

5 min.

Senator niezrzeszony

2 min.

Polska Lewica PL

40 sek.

Związki zawodowe

21 min.

Polscy posłowie w PE i Polski Komisarz w UE

1 godz. 32 min.

Wnioski:
Programy TVP SA
•

W kwietniu 2009 w telewizji w programach TVP SA najdłużej wypowiadali się
przedstawiciele partii politycznych: Prawa i Sprawiedliwości (2 godziny
i 56 minut w programach ogólnokrajowych oraz 23 godziny 52 minuty w TVP INFO)
i Platformy Obywatelskiej (2 godziny, 35 minut w programach ogólnokrajowych
oraz 14 godzin, 20 minut w TVP INFO).
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Trzecim ugrupowaniem, którego przedstawiciele byli najdłużej obecni w programach
TVP SA był Sojusz Lewicy Demokratycznej (godzina i 14 minut wystąpień
w programach ogólnokrajowych oraz 7 godzin 29 minut w TVP INFO).
•

Wśród przedstawicieli władz państwowych najwięcej czasu zajęły wypowiedzi
premiera oraz przedstawicieli jego kancelarii i rządu (1 godz. 21 min
w programach ogólnokrajowych oraz 11 godz., 8 minut w TVP INFO). Znacznie
krótszy niż premiera i członków rządu był czas wystąpień prezydenta oraz
przedstawicieli jego kancelarii (37 minut w programach ogólnokrajowych oraz
5 godz., 1 min. w TVP INFO).

•

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w kwietniu czasy wystąpień zarówno
przedstawicieli władz państwowych jak i partii politycznych w programach
ogólnokrajowych były krótsze. W szczególności czas wystąpień premiera oraz
przedstawicieli jego kancelarii i rządu był w kwietniu dwukrotnie krótszy niż w marcu.

•

Dłużej natomiast niż w marcu wypowiadali się przedstawiciele związków zawodowych
– w kwietniu 16 minut, podczas gdy w marcu niecałe pół minuty.
Programy PR SA

•

Najwięcej czasu w nadawanych w kwietniu 2009 r. programach Polskiego Radia SA
zajęły wystąpienia premiera, przedstawicieli jego kancelarii oraz rządu – 9
godzin i 39 minut..

•

Wśród partii politycznych najdłużej wypowiadali się przedstawiciele Prawa
i Sprawiedliwości

oraz

Platformy

Obywatelskiej.

Ich

wypowiedzi

zajęły

w kwietniu niemal tyle samo czasu: 7 godzin i 6 minut w przypadku PiS-u oraz
7 godzin i 2 minuty w przypadku PO. Kolejne, co do czasu wystąpień w Polskim
Radiu SA partie to: Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Polskie Stronnictwo
Ludowe.
•

Czas wystąpień premiera oraz przedstawicieli jego kancelarii i rządu był w kwietniu
o ponad godzinę krótszy niż w marcu. Krótszy o niemal pół godziny był również czas
wystąpień prezydenta i członków gabinetu. Dłużej niż w marcu wypowiadali się
natomiast marszałkowie sejmu i senatu.

•

W porównaniu z marcem zdecydowanie mniej czasu w programach Polskiego
Radia SA zajęły w kwietniu wypowiedzi przedstawicieli partii politycznych. Było to
o 5 godzin i 38 minut krócej.
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•

Wypowiedzi przedstawicieli związków zawodowych zajęły o godzinę mniej czasu niż
w marcu.

•

Również mniej czasu (o godzinę i 44 minuty) poświęcono w programach PR SA
na wypowiedzi polskich posłów do Parlamentu Europejskiego oraz polskiego
Komisarza w UE.
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