
 „Debata Prezydencka” w TVP S.A.   

Termin debaty: środa, 17 czerwca 2020, godz. 21.00 

1. Miejsce debaty: Studio 5, Telewizja Polska S.A., JP Woronicza 17 

2. Czas debaty: 80 minut. 

3. Tytuł debaty: „Debata Prezydencka 2020” 

4. Emisja debaty “live”: TVP 1, TVP Info, TVP Polonia 

5. Producentem debaty jest TVP S.A.  Sygnał zostanie udostępniony zainteresowanym stacjom 

telewizyjnym bezpłatnie. W sprawie udostępnienia sygnału i zawarcia umowy licencyjnej 

należy kontaktować się z Biurem Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej  TVP S.A., Sygnał 

będzie także udostępniany innym, zainteresowanym mediom w szacie graficznej TVP. 

6. Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym Telewizja umożliwi dostęp do 

obiektów TVP tylko mediom publicznym: PAP, Polskie Radio, TVP Info.  

7. Debatę poprowadzi  dziennikarz Telewizji Polskiej – Michał Adamczyk 

8. Zasady i układ debaty: 

1. Czołówka – 00:20 

2. Prowadzący – powitanie, przedstawienie zasad Debaty – 3 min. 

3. Przedstawienie uczestników Debaty – 1 min. 

4. PYTANIE 1 – 00:30 

5. ODPOWIEDZI – 11 X 1 min. = 11 min. 

6. PYTANIE 2 – 00:30 

7. ODPOWIEDZI – 11 X 1 min. = 11 min. 

8. PYTANIE 3 – 00:30 

9. ODPOWIEDZI – 11 X 1 min. = 11 min. 

10. PYTANIE 4 – 00:30 

11. ODPOWIEDZI – 11 X 1 min. = 11 min. 

12.         PYTANIE 5 – 00:30 

13.        ODPOWIEDZI – 11 X 1 min. = 11 min. 

14. Prowadzący – zapowiedź swobodnych wypowiedzi – 00:30 

13. SWOBODNE WYPOWIEDZI 11 X  1 min. = 11 min. 

14. Prowadzący – podsumowanie + zakończenie – 1 min. 

 

Szczegółowe pytania nie będą znane Kandydatom, Komitetom Wyborczym ani ich 

Pełnomocnikom  przed debatą. Pytania podczas debaty będą dotyczyły następujących 

obszarów:  

- Polityka zagraniczna 

- Polityka wewnętrzna 

- Polityka społeczna 

- Polityka gospodarcza 

- Świat wartości 

 

 

 

 



9. Czas wypowiedzi Kandydatów będzie mierzony i wizualizowany w studio. Koniec  czasu 

wypowiedzi będzie sygnalizowany „dzwonkiem” – efektem audio. Kandydaci będą widzieć 

czas swoich wypowiedzi na monitorach w studio. Odpowiedzi nie na temat mogą być 

przerywane przez prowadzącego, (nawet wielokrotnie), kosztem czasu przysługującego  

kandydatowi. Wypowiedzi nie będą wstrzymywane za pomocą wyłączenia mikrofonu, za 

wyjątkiem sytuacji w której mówca swoją wypowiedzią naruszy prawo. O tym czy dochodzi 

do złamania prawa będzie decydować wydawca programu przebywający w trakcie programu 

w reżyserce Studia 5. 

10. W dniu 16 czerwca 2020 r. o godzinie 16.00 w Studio S-4 w siedzibie Telewizji Polskiej S.A. 

odbędzie się seria losowań.  

Losowania będą dotyczyć: 

1. 1  losowanie - stanowiska w studio – 11 mównic, patrząc z perspektywy prowadzącego 

od lewej (nr 1) do prawej (nr 11), 

2. 5  losowań – kolejność odpowiedzi na każde z  5 pytań  (5 pytań x 11 Komitetów), 

3. 1  losowanie - kolejność swobodnej wypowiedzi, 

4. 1 losowanie – kolejność opuszczania garderób przez Kandydatów.  

 

Z przebiegu losowania zostanie sporządzony protokół zatwierdzony przez wszystkich pełnomocników 

Komitetów Wyborczych oraz w imieniu Telewizji  Polskiej S.A. przez  adwokata. Protokół z losowania 

zostanie przesłany pełnomocnikom wyborczym drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail.  

* Ewentualna absencja przedstawiciela Komitetu Wyborczego w trakcie losowania spowoduje, że w 

jego imieniu losować będzie przedstawiciel TVP S.A. , a wyniki zostaną potwierdzone przez obecnych 

w czasie losowania przedstawicieli pozostałych Komitetów Wyborczych oraz przedstawicieli TVP S.A. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

1. W dniu debaty,  kandydatowi może towarzyszyć jedna osoba. Kandydat i osoba towarzysząca 

otrzymają okolicznościowe identyfikatory. Z przyczyn bezpieczeństwa tożsamość może być 

weryfikowana przed wejściem do budynku. 

- Do dnia 16.06.2020 r. do  godz. 12:00 należy zgłosić nazwisko osoby, która w dniu Debaty 

będzie towarzyszyć kandydatowi oraz pojazd wraz z numerami rejestracyjnymi, którym  

w dniu 17.06.2020r. przyjedzie osoba towarzysząca oraz  Kandydat. Zgłoszenia w tym 

zakresie należy kierować na adres e-mail: beata.drobek@tvp.pl 

2. W dniu Debaty 17.06.2020r. oczekujemy Kandydatów oraz  osoby towarzyszącej od  godziny 
20:15, lecz nie później niż godz. 20:30. W holu głównym Telewizji Polskiej będą 
zaaranżowane wejścia „na żywo” do kanałów informacyjnych TVP.  
 

3. Z holu bloku B (bezpośrednio przy wejściu do TVP), przedstawicieli Komitetów będą 

przeprowadzać do garderób inspicjenci. 

 
 
 
 



4. Osoba towarzysząca jeśli wystąpi taka wola, będzie mogła wejść  do garderoby  swojego 

Kandydata. Jeśli nie występuje taka potrzeba osoba towarzysząca  będzie kierowana do 

Studia 4, gdzie zostaną przygotowane miejsca do obserwowania Debaty, napoje  

i poczęstunek kawowy. 

5. Osoba towarzysząca Kandydatowi, nie będzie miała uprawnień do wejścia do Studia 5.  

Z przyczyn bezpieczeństwa epidemiologicznego zasada ta będzie przestrzegana 

rygorystycznie. Nie będzie też możliwe wnoszenie do studia jakichkolwiek przedmiotów czy 

rekwizytów.  

 

6.  Po debacie inspicjenci będą przeprowadzać uczestników debaty  do wyjścia przez  Blok B.  

 

7. Ponadto, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie 

Spółki Telewizja Polska S.A. podczas losowania i przeprowadzenia debaty  TVP S.A. zapewni 

zachowanie wszelkich niezbędnych zasad mających na celu zminimalizowanie ryzyka 

wystąpienia zarażenia.  Bardzo prosimy, aby kandydaci w miarę możliwości przygotowali 

makijaż we własnym zakresie.  

 

8. Kandydatom na prezydenta oraz osobom towarzyszącym będzie badana temperatura przez  

ratowników medycznych (hol główny w budynku B). 

 

9. Z przyczyn bezpieczeństwa do budynku Telewizji Polskiej nie będą wpuszczane inne osoby  

z Komitetów Wyborczych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


