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RAMÓWKA  TVN NIEPOKONANA  W SEZONIE WIOSENNYM 2016 

 
 

Warszawa – 1 czerwca 2016 roku 

 
TVN był w sezonie wiosennym najch ętniej ogl ądanym kanałem telewizyjnym we wszystkich 
najwa żniejszych grupach docelowych zarówno w porze najwy ższej ogl ądalno ści telewizji,  
jak i w uj ęciu całodobowym. Równie ż w maju TVN potwierdził pozycj ę lidera rynku uzyskuj ąc 
najlepsze wyniki ogl ądalno ści w wielkomiejskiej widowni komercyjnej (16-49, mi asta powy żej 
100 tys. mieszka ńców), w tym tak że wśród widzów z wysokimi dochodami. 
 
Ramówka TVN odnotowała znaczący sukces w tegorocznym sezonie wiosennym (15 lutego – 31 
maja). W kluczowej dla reklamodawców komercyjnej grupie docelowej (16-49), TVN był najchętniej 
oglądanym kanałem zarówno w ujęciu całodobowym (13,4%), jak i w porze najwyższej oglądalności 
telewizji, czyli w wieczornym pasmie 18:00-23:00 (15,6%).  
 
Największą przewagę nad konkurencją TVN uzyskał wśród widzów w wieku 16-49 mieszkających  
w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) oraz w grupie 16-49 z dużych miast o wysokich 
dochodach – w obu kategoriach stacja osiągnęła blisko 19% udziału w rynku w godzinach  
19:00-23:00 oraz odpowiednio 18,5% i 17,5% w godzinach 18:00-23:00. W ujęciu całodobowym TVN 
mógł pochwalić się udziałem w wysokości  odpowiednio 15,6% oraz 15,2% w wyżej wymienianych 
grupach.   
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Co więcej, w obu przytoczonych wyżej grupach docelowych prym wiodła nie tylko sama stacja,  
ale i Grupa TVN, która tej wiosny osiągnęła 28,4% udziału w rynku w paśmie wieczornym  
(18:00-23:00) oraz 28,1% w ujęciu całodobowym wśród widzów w wieku 16-49 z dużych miast  
o wysokich dochodach. W komercyjnej grupie docelowej widzów z dużych miast zagregowane wyniki 
wszystkich kanałów TVN kształtowały się na poziomie 27,7% w godzinach 18:00-23:00 oraz 26,6%  
w ujęciu całodobowym. W wielkomiejskiej widowni dysponującej wysokimi dochodami Grupa TVN 
przegoniła konkurencyjny Polsat aż o ponad 12 punktów procentowych w godzinach 18:00-23:00 oraz 
o niecałe 13 p.p. w ujęciu całodobowym.  
 
Antena główna, jak i Grupa TVN potwierdziły pozycję lidera na polskim rynku telewizyjnym w obu 
wymienionych wyżej grupach również w maju. W godzinach 18:00-23:00 stację TVN oglądało 17,5% 
widzów w wieku 16-49 z dużych miast oraz 14,8% w ujęciu całodobowym. Wieczorem, w godzinach 
19:00-23:00, TVN był też najchętniej wybieraną stacją w całej grupie 16-49 (14,2% udziału). Łącznie 
kanały wchodzące w skład portfolio TVN w maju oglądało średnio ponad 27,6% polskich 
widzów   (16-49) z dużych miastach o wysokich dochodach w paśmie 18:00-23:00 i 27,2% w ujęciu 
całodobowym.   
 
Udziały TVN na tle wyników konkurencji w poszczególnych grupach docelowych w maju i w całym 
sezonie wiosennym 2016 roku prezentują poniższe tabele: 
 

 
UDZIAŁ TVN W RYNKU W SEZONIE WIOSENNYM 

 

  Grupa 4+  

Grupa 
komercyjna 

(16-49) 

Wielkomiejska 
grupa 

komercyjna 
(16-49, c>100 tys)  

Wielkomiejska 
grupa komercyjna 

o wysokich 
dochodach 

(16-49, c>100 tys, 
high income) 

02:00 - 25:59 
 

TVN 10,94% 13,39% 15,60% 15,15% 

Polsat 11,23% 12,97% 11,54% 8,55% 

TVP1 10,91% 6,95% 6,25% 7,53% 

TVP2 8,84% 7,62% 5,95% 6,48% 

18:00-23:00 

TVN 13,46% 15,59% 18,50% 17,53% 

Polsat 12,13% 14,54% 13,08% 10,36% 

TVP1 11,68% 7,85% 7,03% 8,26% 

TVP2 12,37% 10,03% 7,67% 8,17% 

19:00 - 23:00 
 

TVN 13,20% 15,48% 18,84% 18,74% 

Polsat 11,62% 13,83% 12,79% 10,11% 

TVP1 11,52% 7,99% 7,17% 8,49% 

TVP2 12,88% 10,75% 8,04% 8,42% 
Źródło: Nielsen Audience Measurement 
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UDZIAŁ GRUPY TVN  W RYNKU W SEZONIE WIOSENNYM 
 

  

Wielkomiejska grupa 
komercyjna 

(16-49, c>100 tys) 

Wielkomiejska grupa 
komercyjna o wysokich 

dochodach 
(16-49, c>100 tys, 

high income) 

02:00 - 25:59 
Grupa TVN 26,57% 28,09% 

Grupa Polsat 21,19% 15,45% 

Grupa TVP 18,58% 21,44% 

18:00-23:00 
Grupa TVN 27,67% 28,42% 

Grupa Polsat 22,20% 16,32% 
Grupa TVP 20,68% 23,22% 

19:00 - 23:00 
Grupa TVN 27,80% 29,69% 

Grupa Polsat 22,00% 16,26% 

Grupa TVP 20,89% 22,81% 
Źródło: Nielsen Audience Measurement 

 
 
 

UDZIAŁ TVN W RYNKU W MAJU 
 

Grupa 
4+ 

Grupa 
komercyjna 

(16-49) 

Wielkomiejska 
grupa 

komercyjna 
(16-49 c>100 

tys) 

Wielkomiejska grupa 
komercyjna o wysokich 

dochodach  
(16-49 c>100 tys, high 

income) 

02:00 - 25:59 

TVN 10,31% 12,50% 14,79% 14,40% 

Polsat 11,28% 13,19% 11,64% 8,56% 

TVP1 10,19% 6,66% 5,90% 7,48% 

TVP2 9,15% 7,94% 6,32% 6,62% 

18:00-23:00 

TVN 12,23% 14,33% 17,49% 16,54% 

Polsat 12,15% 14,69% 13,21% 9,87% 

TVP1 11,88% 8,16% 7,12% 8,68% 

TVP2 12,53% 10,38% 7,96% 8,25% 

19:00 - 23:00 

TVN 11,96% 14,22% 17,68% 17,62% 

Polsat 11,64% 14,05% 12,82% 9,51% 

TVP1 11,75% 8,36% 7,33% 9,16% 

TVP2 13,01% 11,02% 8,31% 8,42% 
Źródło: Nielsen Audience Measurement 

 
 
 
  



 

 
 

 

4 / 6 

UDZIAŁ GRUPY TVN  W RYNKU W MAJU 
 

Wielkomiejska grupa 
komercyjna  

(16-49 c>100 tys) 

Wielkomiejska grupa 
komercyjna o wysokich 

(dochodach 16-49 c>100 tys, 
high income) 

02:00 - 25:59 
Grupa TVN 26,03% 27,18% 

Grupa Polsat 22,26% 15,44% 

Grupa TVP 18,46% 21,62% 

18:00-23:00 
Grupa TVN 26,76% 27,58% 

Grupa Polsat 23,10% 15,54% 

Grupa TVP 20,91% 23,93% 

19:00 - 23:00 
Grupa TVN 26,78% 29,04% 

Grupa Polsat 22,92% 15,21% 

Grupa TVP 21,35% 24,08% 
Źródło: Nielsen Audience Measurement 

 
Najchętniej oglądane pozycje programowe TVN w poszczególnych kategoriach: 
 
 
NOWOŚCI 
 
„MasterChef Junior” – najpopularniejszy program rozrywkowo – kulinarny na świecie, tej wiosny  
po raz pierwszy na antenie TVN z udziałem młodych kucharzy w wieku 8 – 13 lat. Program stał się 
bardzo popularny – średnio oglądało go wiosną blisko 2,9 mln osób. Finałowy odcinek śledziło prawie 
3,2 mln widzów. Wśród osób w wieku 16-49 maksymalny udział programu sięgnął 24,3%. Program 
był też najpopularniejszą propozycją rozrywkową w swoim paśmie nadawania zarówno w grupie 
ogólnej (4+), jak i w widowni komercyjnej. W drugiej z tych grup osiągnął w swoim paśmie 20,7% 
udziału. 
 
„Druga szansa” – serial obyczajowy z udziałem Małgorzaty Kożuchowskiej oraz Bartłomieja 
Świderskiego, Rafała Królikowskiego, Mai Ostaszewskiej, Magdaleny Boczarskiej i Katarzyny 
Herman. Premiera serialu wzbudziła ogromne zainteresowanie widzów - pierwszy odcinek sezonu 
obejrzało ponad 2,5 mln osób. W sezonie wiosennym serial przyciągał średnio 17,2% widowni 
komercyjnej. W godzinach emisji programu, TVN był w grupie ogólnej (4+) niekwestionowanym 
liderem w tym paśmie nadawania, tj. 21:30-22:25, zarówno w maju jak i całym sezonie wiosennym.   
 
„Agent –––– Gwiazdy” – jeden z najpopularniejszych telewizyjnych reality show po 14 latach znów na 
antenie TVN w nowej, odświeżonej formule. Zmagania celebrytów z zadaniem zdemaskowania 
tytułowego Agenta w odległym zakątku południowej Afryki śledziło ponad 1,7 mln widzów. Show 
cieszył się największym zainteresowaniem w komercyjnej grupie docelowej, gdzie jego udział sięgał 
do 20%. W grupie komercyjnej „Agent – Gwiazdy” był najchętniej wybieranym programem w swoim 
paśmie nadawania. 
 
 
KONTYNUACJE 
 
„Mali giganci” – talent show z udziałem małych uczestników prezentujących wyjątkowe umiejętności 
taneczne, wokalne i w kategorii show był najpopularniejszym programem rozrywkowym na antenie 
TVN w całym sezonie wiosennym. Średnio gromadził przed telewizorami ponad 2,5 mln widzów, 
a najpopularniejszy odcinek programu obejrzało aż 3,2 mln osób, co dało stacji 20,8% udziału 
w grupie ogólnej oraz 19,3% udziału w komercyjnej grupie docelowej widzów w wieku 16-49. 
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W grupie wszystkich widzów 4+ zarówno w sezonie wiosennym, jak i w maju program był liderem 
w swoim paśmie nadawania (soboty o godz. 20:00).  
 
„Kuchenne rewolucje” – trzynasta edycja autorskiego programu cenionej restauratorki Magdy 
Gessler i stała pozycja w czwartkowym menu telewizyjnym dla wiernych adoratorów Królowej smaku. 
Program był jedną z najchętniej oglądanych propozycji TVN w maju 2016 roku – najpopularniejszy 
odcinek obejrzało blisko 2,3 mln widzów, podczas gdy średnia widownia programu liczyła przeszło 
2 mln osób.  Maksymalny udział programu tej wiosny wyniósł 23,8% w komercyjnej grupie docelowej 
(16-49). Czwartkowe wieczory (godz. 21.30) widzowie w wieku 16-49 lat od wielu sezonów rezerwują 
na oglądanie TVN, dzięki czemu w grupie komercyjnej stacja zajmowała w maju br. oraz w ciągu 
trzech ostatnich miesięcy pierwsze miejsce na rynku telewizyjnym w tym paśmie nadawania. 
 
„Kuba Wojewódzki” – kolejna kultowa pozycja w ramówce TVN. Widownia odcinków dziesiątego 
sezonu programu sięgała 1,9 mln osób. Maksymalny udział show w tym sezonie wiosennym sięgnął 
20,4% w komercyjnej grupie widzów 16-49. Program Kuby Wojewódzkiego był też 
niekwestionowanym liderem w swoim paśmie nadawania. W czasie emisji programu TVN regularnie 
dystansował konkurencję zarówno w grupie komercyjnej 16-49 oraz w grupie wszystkich widzów 4+, 
osiągając w pierwszej z tych grup 16,4% udziału. 
 
 
SERIALE 
 
„Na Wspólnej” – wiodąca propozycja serialowa TVN. 13 lat na antenie. Ponad 2000 odcinków. 
Od 15 lutego do 31 maja oglądało ją średnio 2,3 mln Polaków, dając stacji 16,3% udziału 
w komercyjnej grupie docelowej. W maju serial też miał dobre wyniki. Najpopularniejszy odcinek 
(wyemitowany 18 maja br.) przyciągnął przed ekrany prawie 2,5 mln widzów, co dało TVN ponad 17% 
udziału w grupie wszystkich widzów i 19,5% udziału w komercyjnej grupie docelowej 16-49. Wśród tej 
ostatniej grupy serial był tej wiosny liderem w swoim paśmie nadawania.  
 
„Szpital” – serial paradokumentalny prezentujący skomplikowane i poruszające historie pacjentów 
trafiających na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Liczba widzów serialu tej wiosny sięgała ponad 
2 mln osób, co zapewniało mu 18% udziału wśród widzów w wieku 16-49. Jeden z odcinków 
emitowanych w lutym obejrzało blisko 2,7 mln osób przy udziale 23,8% w grupie komercyjnej. 
„Szpital” był w sezonie wiosennym i w maju najchętniej wybieraną pozycją programową na polskim 
rynku telewizyjnym w swoim paśmie nadawania, tj. codziennie w dni robocze o godz. 18.00 wśród 
wszystkich widzów.  
 
„Ukryta prawda” – serial obyczajowy o problemach w rodzinie i relacjach międzyludzkich. 
Oglądalność najpopularniejszych odcinków sięgała 2 mln widzów. Maksymalny udział w grupie 
komercyjnej tej wiosny wynosił nawet 24%. W całym sezonie wiosennym „Ukryta prawda” była 
najchętniej wybieraną pozycją telewizyjną w swoim paśmie wśród widzów w wieku 16-49. 
 
 
INNE 
 
„Fakty TVN” – tej wiosny wieczorne wydanie głównego serwisu informacyjnego TV gromadziło przed 
telewizorami do 3,9 mln widzów. W kategorii serwisów informacyjnych na całym rynku telewizyjnym 
„Fakty TVN” (emitowane na antenie kanału TVN oraz TVN24 Biznes i Świat), osiągnęły najwyższy 
średni udział zarówno w grupie ogólnej (25,1%), jak i w grupie komercyjnej 16-49 (24,1%), 
wyprzedzając „Wydarzenia” Polsatu (Polsat, Polsat News, Polsat News 2) z udziałem odpowiednio 
17,9% i 20,4% oraz „Wiadomości” TVP1 (odpowiednio 20,7% i 13,8%). W obu grupach TVN był 
liderem rynku w paśmie nadawania „Faktów” (codziennie, godzina 19:00).  
 
„Dzie ń Dobry TVN” - program telewizji TVN nadawany w paśmie telewizji porannej najchętniej 
oglądano w weekendy – maksymalną widownię 1,25 mln widzów odnotował odcinek emitowany 
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w niedzielę 6 marca. Maksymalny udział programu w grupie komercyjnej sięgnął tej wiosny 20,4%. 
Zarówno w maju jak i w całym sezonie wiosennym weekendowe wydania programu zapewniły TVN 
pozycję lidera oglądalności w godzinach emisji „DD TVN” w grupie ogólnej (4+) jak i w grupie 16-49. 
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*** 

 

 

 

TVN to wiodąca grupa medialna w Polsce należąca do amerykańskiego koncernu mediowego 
Scripps Network Interactive  – jednego z czołowych producentów i dostawców atrakcyjnych treści 
lifestylowych dla telewizji, internetu i nowych platform mediowych. Kanały Scripps Networks 
Interactive docierają do milionów odbiorców w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Europie, 
na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. 

W ofercie TVN znajduje się aktualnie 13 kanałów telewizyjnych, w tym stacje tematyczne – 
najbardziej opiniotwórczy kanał informacyjny w Polsce, kanał motoryzacyjny, filmowy, kanał dla kobiet 
itd.  TVN posiada również bogatą ofertę produktów online, w tym m.in. jedną z wiodących platform 
wideo na żądanie - Player.pl. Do nadawcy należy Agencja TVN – oferująca najbardziej kompleksowe 
usługi produkcji i dystrybucji materiałów newsowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz TVN 
Media – największe biuro sprzedaży reklam w Polsce. TVN łączy strategiczne partnerstwo z Grupą 
Canal+, operatorem nC+ - wiodącej platformy cyfrowej w Polsce. Jest także partnerem Ringier Axel 
Springer Media AG, będącego operatorem Onetu – lidera wśród portali internetowych. 

Materiały prasowe TVN dostępne są na stronie internetowej www.prasa.tvn.pl. 
 

Marta Jerzykowska 
Specjalista ds. Komunikacji Korporacyjnej, TVN 
tel. (+48 22) 453 57 59 
kom. (+48) 516 444 406 
e-mail: press@tvn.pl 


