
Oferta i warto!ci
Oferta programowa Polsatu budowana jest przede
wszystkim w oparciu o w!asne marki serialowe
(„Samo "ycie”, „Pierwsza mi!o#$”, „Rodzina zast%pcza
plus”, „Fala zbrodni”, kultowy „&wiat wed!ug Kiepskich”)
i bogate portfolio filmów fabularnych. Stacja
przedstawi!a równie" polskim widzom najwi%ksze
zagraniczne hity – seriale „Stra"nik Teksasu”,
„Ally McBeal”, „24 godziny” i „Gotowe na wszystko”. 

W#ród najnowszych produkcji „Ekipa” – pierwsza
od 25 lat polska realizacja Agnieszki Holland ze
znakomit' obsad' aktorsk', wybitnym zespo!em
re"yserów (oprócz Holland równie" Magdalena
(azarkiewicz i Katarzyna Adamik) i #wietnym scena-
riuszem, do której zdj%cia ruszy!y w listopadzie 2006 r.
– budzi ju" dzi# wielkie emocje. Z kolei w najnowszym
projekcie stacji z gatunku krymina!u – serialu „Prawo
miasta” – bierze udzia! wielu znanych aktorów, m.in.
Bogus!aw Linda, Krzysztof Pieczy)ski, Pawe! Wilczak,
Rados!aw Pazura i Weronika Ksi'"kiewicz.

Polsat uczestniczy równie" w jednej z najwi%kszych
koprodukcji w historii telewizji europejskiej – serialu
„Wojna i pokój” wg Lwa To!stoja. Przedsi%wzi%cie
realizowane jest przez Roberta Dornhelma, re"ysera
trzykrotnie nominowanego do nagrody Emmy.
Oprócz prawa do nadawania na swojej antenie, Polsat
naby! te" licencj% do emisji na terenie W%gier, Litwy,
(otwy i Estonii. „Wojna i pokój” pokazywana b%dzie
w najwi%kszych europejskich stacjach telewizyjnych:
BBC, ZDF, France 2, TVE, RAI i Kanal Rossija.

Siln' pozycj% stacja buduje równie" w segmen-
cie rozrywki poprzez realizacj% polskich wersji
sprawdzonych mi%dzynarodowych formatów
oraz produkcj% w!asnych programów. Polsat zapo-
cz'tkowa! w Polsce emisj% programów reality show.
Pierwsze tego typu widowisko, „Dwa #wiaty”, zosta!o
wyemitowane na wiosn% 2001 r., a najwi%kszym
przebojem by! „Bar”: zmagania uczestników trzeciej
edycji ogl'da!o codziennie ponad 3 mln widzów.
Atutem Polsatu s' tak"e realizowane z du"ym roz-
machem polskie wersje wielkich mi%dzynarodowych
formatów: warto w tym miejscu przypomnie$
„Id* na ca!o#$”, teleturniej, który pobi! ogl'dalno#$
„Wiadomo#ci” w TVP1, i realizacj% polskiej wersji
prawdziwego make-over show – „Chc% by$ pi%kna”,
a tak"e spektakularne sukcesy „Idola” i popularnego
festiwalu muzycznego TOPtrendy, który od 4 lat
konsekwentnie promuje m!odych polskich
wykonawców.
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Polsat – pierwsza polska telewizja komercyjna, uto"samiana z dobr' rozrywk' i pasjonuj'cym kinem
– mocno stawia na w!asne produkcje serialowe i udzia! w produkcjach filmowych o mi%dzynarodowym
zasi%gu. Coraz wi%ksze uznanie zyskuj' te" programy informacyjne i publicystyczne,
w szczególno#ci g!ówne wydanie „Wydarze)” i autorski program Tomasza Lisa „Co z t' Polsk'?”,
jeden z najbardziej wiarygodnych i opiniotwórczych programów politycznych w kraju. 
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Telewizja Polsat to tak!e wielki sport. Polsat jako
pierwszy pokaza" boks zawodowy. Walk# Andrzeja
Go"oty z Timem Whitterspoonem obejrza"o 13 mln
widzów! Najwi#kszym wydarzeniem sportowym
w Polsacie w 2006 r. by"y Mistrzostwa $wiata w Pi"ce
No!nej. Kibice coraz bardziej popularnej siatkówki
mieli okazj# prze!ywa% przed telewizorami niezapo-
mniane i pe"ne emocji chwile podczas Mistrzostw
$wiata w Japonii w 2006 r. Ju! od sze&ciu lat nadaje
stworzony przez Polsat pierwszy polski kana" tema-
tyczny dedykowany sportowi, Polsat Sport; od 2005 r.
do"'czy" do niego równie! Polsat Sport Extra.
W ich ofercie znale(% mo!na najwa!niejsze krajowe
i &wiatowe wydarzenia sportowe z ró!nych dyscy-
plin, ze szczególnym uwzgl#dnieniem najpopular-
niejszych w&ród polskich kibiców. 

Polsat konsekwentnie rozwija w"asny program
informacyjny „Wydarzenia” oraz publicystyk# poli-
tyczn' („Co z t' Polsk'?”) i spo"eczn' („Nasze dzieci”,
„Interwencja”). „Wydarzenia”, które zast'pi"y po-
przednio emitowane „Informacje”, postrzegane s'
przez widzów jako program rzetelny i opiniotwórczy.

Innowacje i promocje
Polsat rozwija si# wielokierunkowo. Oprócz ogólno-
polskiej telewizji stworzy" równie! dedykowane
ró!nym grupom odbiorców kana"y tematyczne do-
st#pne na platformie satelitarnej Cyfrowy Polsat
oraz w najwi#kszych sieciach kablowych: dla mi"o-
&ników sportu Polsat Sport oraz Polsat Sport Extra,
dla osób zainteresowanych mod', urod' i zdrowym
trybem !ycia – kana" Polsat Zdrowie i Uroda.

W&ród innowacji technologicznych na uwag#
zas"uguje ogromny sukces rynkowy Cyfrowego
Polsatu, który obecnie posiada ponad milion aktyw-
nych abonentów, co plasuje go na pierwszym miejscu
w&ród operatorów platform satelitarnych na polskim
rynku. Telewizja Polsat i Cyfrowy Polsat po"'czy"y
równie! swoje si"y w zakresie wprowadzenia tech-
nologii HD. Telewizja Polsat podpisa"a umow#
z firm' Sony na dostarczenie dwóch wozów trans-
misyjnych, przeznaczonych do obs"ugi w"asnych
imprez, planuje te! modernizacj# studiów
(do ko)ca 2007 r. powstanie przynajmniej jedno
studio HD) oraz modernizacj# produkcji i emisji.
Cyfrowy Polsat wydzier!awi" trzeci ju! transponder,
który pos"u!y do transmisji kana"ów w standardzie
HDTV. Jako pierwszy zostanie na nim umieszczony
nowy kana" Polsat Sport HD, który b#dzie dost#pny
w ofercie platformy od czerwca 2007 r. Cyfrowy
Polsat uzyska" równie! koncesj# na &wiadczenie
us"ug wirtualnego operatora i jako pierwsza firma
na rynku polskim podpisa" umow# z operatorem
sieci macierzystej, firm' Era. Jest to du!y krok
na drodze do rozwoju us"ug konwergentnych. 

Wiosna 2006 r. przynios"a rebranding i zmian#
oprawy antenowej Polsatu. Nacisk w kreowaniu
wizerunku stacji przyjaznej widzom zosta" po"o!ony
na budowanie pozytywnych skojarze), m.in. poprzez
ukazanie emocji w krótkometra!owych etiudach
stanowi'cych integralny element nowej oprawy,
tzw. live action. W miejsce dotychczasowych plansz
otwieraj'cych i zamykaj'cych bloki pojawi"y si#
etiudy filmowe: poca"unek nowo!e)ców, zabawy
dzieci, m"oda para odnawiaj'ca upragnione miesz-
kanie i babcia z wnuczkiem dogl'daj'cy s"oneczni-
ków w ogrodzie. Zmiana oprawy to tak!e zmiana
logotypu, nowa tonacja kolorów i wprowadzenie
niestosowanych do tej pory w Polsce form komuni-
kowania si# z widzem poprzez nowoczesne anima-
cje w zwiastunach programowych. 

Kontekst rynkowy
Polsat nale!y do czwórki najwi#kszych stacji telewi-
zyjnych, zarówno pod wzgl#dem udzia"ów w audy-
toriach telewizyjnych, jak i w wydatkach reklamowych.
Najwi#kszymi konkurentami stacji s' oba ogólno-
polskie kana"y telewizji publicznej, czyli TVP1 i TVP2,
oraz komercyjny kana" TVN. Polsat codziennie
ogl'da 50 proc. Polaków, co plasuje go na 3. miejscu
pod wzgl#dem udzia"ów w rynku.

Polsat adresuje swoj' ofert# programow'
przede wszystkim do widzów w najbardziej intere-
suj'cej reklamodawców grupie 16-49. Obecne
udzia"y stacji we wskazanej grupie g"ównej si#gaj'
prawie 19 proc. (18,7 proc. za 47 tygodni 2006 r.),
co daje stacji trzecie miejsce w ogólnym rankingu
– po TVP1 (21 proc.) i TVP2 (19 proc.) oraz pozycj#
najlepszej stacji komercyjnej.

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$%
Projektem zas"uguj'cym na wyj'tkow' uwag# jest
dzia"alno&% Fundacji Polsat, prowadzonej przez
Ma"gorzat# *ak, która zgodnie ze swoim mottem
„Ratowa% zdrowie i !ycie najm"odszych” pomog"a ju!
ponad 5 tys. chorych i potrzebuj'cych opieki me-
dycznej dzieciom w ca"ej Polsce. Z pomocy skorzy-
sta"o równie! 640 szpitali i o&rodków medycznych.
Ogó"em w czasie 10 lat dzia"alno&ci fundacja zgro-
madzi"a i wyda"a na chore dzieci ponad 65 mln z".
Pieni'dze zosta"y przekazane m.in. na dofinansowanie
operacji szpiku kostnego, operacji przeszczepu
w'troby, zakup implantów kr#gos"upa, dofinansowa-
nie zagranicznych operacji retinopatii u niemowl't,
zakup wózków inwalidzkich, realizowanie du!ych
programów medycznych i wiele innych. Zarówno
fundacja, jak i jej prezes otrzyma"y wiele presti!owych
nagród, b#d'cych dowodem wielkiego zaanga!o-
wania w sprawy najm"odszych, m.in. Sukces Roku
(kolejno w latach 2003, 2004 i 2005), Parasol Szcz#&cia,
Nagroda Zaufania „Z"oty Otis”, Medal Amicus Minorum,
Order $wi#tego Stanis"awa. Ma"gorzata *ak jest
laureatk' Orderu U&miechu.

W styczniu 2006 r. Polsat jako pierwszy wprowadzi"
na anten# programy interaktywne, wspó"tworzone
przez telewidzów i realizowane bez udzia"u prowa-
dz'cego. Od kwietnia 2006 r. „Wydarzenia” i inne
wybrane programy z oferty Polsatu s' dost#pne dla
klientów telefonii komórkowej Era. Na ekranie tele-
fonu mo!na obecnie ogl'da% kilkuminutowe skróty
informacyjne z kraju i ze &wiata – ca"o&% przygoto-
wana w wersji specjalnej na telefony komórkowe
przez zespó" dedykowany w ramach redakcji
„Wydarze)”. Polsat planuje te! w najbli!szej przy-
sz"o&ci znacz'ce zwi#kszenie swojego zaanga!owa-
nia w przedsi#wzi#cia w obszarze nowych mediów.
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1992 
5 grudnia o godz. 16.30
Polsat rozpocz!"
nadawanie. Ze wzgl#du
na ówczesne uregulowania
prawne sygna" emitowany
by" z Holandii,
za po$rednictwem satelity
Eutelsat II, a ta$my
z programem dostarczano
z Polski drog! lotnicz!

1993 
Przyznanie koncesji
na emisj# naziemn!

1999 
Rusza kampania „Podaruj
dzieciom s"o%ce”, pierwsza
w Polsce akcja charytatywna
prowadzona na wielk!
skal# wspólnie przez firm#
komercyjn! i instytucj#
wy&szej u&yteczno$ci;
rozpocz#to produkcj#
pierwszych na polskim
rynku nowoczesnych seriali
komediowych: „Miodowe lata”,
„'wiat wed"ug Kiepskich”,
„Rodzina zast#pcza”,
„Graczykowie”, 
„13. Posterunek”

2000 
Nabycie praw do transmisji
pi"karskiej Ligi Mistrzów;
rusza pierwszy polski kana"
sportowy – Polsat Sport

2002 
Polsat przeprowadza si#
do nowej siedziby
przy ul. Ostrobramskiej
w Warszawie, dysponuj!cej
nowocze$nie
wyposa&onymi studiami

2004 
11 pa(dziernika premiera
„Wydarze%” – nowoczesnego
i rzetelnego programu
informacyjnego wspó"two-
rzonego przez Hann#
Smoktunowicz i Tomasza Lisa

2006 
Rebranding marki Polsat

& Telewizja Polsat zainicjowa#a na polskim
rynku technologi" HDTV, transmituj!c we
wspó#pracy z Cyfrowym Polsatem Mistrzostwa
'wiata w Pi#ce No(nej 2006

& „Wydarzenia”, sztandarowy program
informacyjny stacji, w ci!gu pierwszych 
12 miesi"cy osi!gn"#y spektakularny sukces,
odnotowuj!c 40-procentowy wzrost widowni
w stosunku do swego poprzednika, „Informacji”

& W 2006 r. Polsat zosta# pierwsz! stacj!
komercyjn! w prawie 30-letniej historii
Europejskiej Akademii Filmowej, któr!
zaproszono do udzia#u w produkcji ceremonii
wr"czenia Europejskich Nagród Filmowych
i jako jedyna ogólnopolska telewizja
uzyska#a prawo do relacji z gali w Polsce

To, czego nie wiedzia#e$
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niedziela, 16 grudnia 12


