
 

 

 

Telewizja w Internecie 
 

W tej części szkolenia dowiesz się, jak szybko, łatwo i bezproblemowo korzystać 

z telewizji i radia z wykorzystaniem Internetu. Znajdziesz tu podpowiedzi, gdzie i 

jak szukać takich materiałów. Przekonasz się też, że czasem rozdział na „radio” i 

„telewizję” może być mylący… 

Poniżej znajdziesz podpowiedzi, które pomogą Ci zorientować się w bogactwie 

materiałów multimedialnych, jakie można znaleźć w Sieci. Uwaga, od razu Cię 

uprzedzam – w tym materiale traktujemy „radio” i „telewizję” jako źródła 

informacji o świecie, kraju i środowisku lokalnym.  

Wiele stacji telewizyjnych i radiowych udostępnia w Internecie swoje audycje. Jak 

to wygląda w praktyce, zależy od wiele czynników. Zasadniczą różnicą jest to, że o ile większość 

(wszystkie?) ogólnopolskich stacji radiowych udostępnia swoje całe programy w Internecie w czasie 

rzeczywistym, o tyle stacje telewizyjne są „oszczędniejsze”, i na ogół można obejrzeć albo tylko wybrane 

audycje, a nie po prostu używać komputera zamiast telewizora. 

W materiale znajdziesz przykłady stacji radiowych i kanałów telewizyjnych, do których masz dostęp za 

pośrednictwem Internetu. Z założenia są to audycje udostępniane bezpłatnie – jeśli nie, wyraźnie będzie 

to oznaczone. 

 

Informacyjne telewizje ogólnopolskie 

Telewizja Polska (www.tvp.pl) oferuje rozbudowany serwis online, w którym można znaleźć różne treści, 

m.in.: programy informacyjne (Wiadomości, Teleekspress – ostatnie wydania, już wyemitowane), krótkie, 

kilkuminutowe materiały filmowe (relacje, reportaże), zapowiedzi (raczej tekstowe niż filmowe) 

nadchodzących audycji, materiały filmowe (np. dokumentalne) – 

niektóre bezpłatne, niektóre dostępne dla osób opłacających 

abonament i zarejestrowanych w serwisie lub odpłatne. 

Kanał poświęcony – zgodnie z nazwą, wiadomościom – TVP Info 

(www.tvp.info), oferuje dodatkowo rzadko spotykaną usługę, czyli emituje swój program na żywo za 

pośrednictwem Internetu. Można zatem wejść na stronę www kanału i oglądać telewizję na żywo. 

Szukając materiałów informacyjnych w kanałach Polsat (www.polsat.pl) zajrzeć można i na stronę 

głównego programu, gdzie znajdzie się nagrania wyemitowanych wcześniej programów 

publicystyczno-interwencyjnych (np. Państwo w państwie, Interwencja), i na stronę stacji 

Polsat News, której głównym celem jest przekazywanie wiadomości. W serwisie Polsat 

News (www.polsatnews.pl) można przeglądać liczne materiały wideo, przeszukiwać je wg 

kategorii tematycznych (np. kraj, świat, biznes, technologie i medycyna). 

 

http://www.tvp.pl/
http://www.tvp.info/
http://www.polsat.pl/
http://www.polsatnews.pl/
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Stacja TVN (www.tvn.pl), podobnie jak inne stacje ogólnopolskie, udostępnia wiele 

materiałów online. Również – programy informacyjne. Obejrzeć przez komputer można 

najświeższe wydanie Faktów, codziennego, flagowego serwisu informacyjnego i  

wybrane materiały o charakterze relacji czy reportażu. Widzowie-użytkownicy serwisu 

www.tvn24.pl mogą również oglądać kanał TVN24 (www.tvn24.pl) na żywo, w czasie 

rzeczywistym. Ale uwaga – bezpłatnie można korzystać tylko z wersji audio. Chcąc nie 

tylko słuchać, ale i oglądać program, należy założyć konto użytkownika i zapłacić za 

dostęp. 

Inne stacje telewizyjne: 

Emisję „na żywo” oferuje również mniej popularna, ale również ogólnopolska stacja telewizyjna, Telewizja 

Trwam (www.tv-trwam.pl). Jest to kanał religijny, produkuje również jednak audycje informacyjne. 

Podobnie można oglądać TV Republika (www.telewizjarepublika.pl), gdzie oprócz transmisji programu 

można przeglądać różne inne materiały video. 

Superstacja (www.superstacja.tv) nie prowadzi transmisji „na żywo”, ale udostępnia nagrania programów 

publicystycznych, wywiadów itp. 

 

Telewizja regionalna i lokalna 
TVOprócz ogólnopolskich, powszechnie znanych stacji telewizyjnych, 

można też w wielu regionach Polski trafić na kanały regionalne lub lokalne. 

Najbardziej znane są oczywiście regionalne kanały TVP (www.tvp3.tvp.pl), 

które umożliwiają oglądanie wszystkich 16 stacji bezpośrednio przez 

Internet. Ale nie jest to jedyna opcja – wiele podmiotów uruchamia 

regionalne lub lokalne telewizje, które pełnią funkcje informacyjne.  

Przedsięwzięcia te czasem mają charakter telewizji tylko internetowych, częściej jednak są to programy 

dostępne w telewizji offline, pojawiają się w pakietach oferowanych przez dostawców telewizji, ale mają 

też swoje odsłony online. 

Poniżej zobaczysz przykłady takich kanałów – sprawdź, czy w Twoim regionie, w Twojej miejscowości, 

też działa taka telewizja! 

Polska Telewizja Regionalna (www.polskatelewizjaregionalna.pl) działa na 

Podkarpaciu (w regionie Dębicy, Niska) i jest dostępna 24 godziny na dobę u 

operatorów telewizyjnych. W Internecie nie można oglądać jej „na żywo”, ale 

dostępne są wybrane audycje, również aktualności z ostatnich dni. 

Lokalna TV (www.lokalnatelewizja.pl) to przykład kanału 

lokalnego, który jest serwisem informacyjnym obejmującym swoim zasięgiem powiat 

ostrowiecki w województwie świętokrzyskim (m.in. Ostrowiec Świętokrzyski, Staszów, 

Opatów, Bałtów). Kanał udostępnia przede wszystkim „Telefakty”, codzienną audycję 

informacyjną. 

 

Telewizja w portalu 
 

Oprócz typowych „telewizji”, czyli mediów, które powstały, aby tworzyć i nadawać programy telewizyjne 

jako główny obszar działalności, warto zwrócić uwagę również na telewizje, które powstały obok innych 

http://www.tvn.pl/
http://www.tvn24.pl/
http://www.tvn24.pl/
http://www.tv-trwam.pl/
http://www.telewizjarepublika.pl/
http://www.superstacja.tv/
http://www.tvp3.tvp.pl/
http://www.polskatelewizjaregionalna.pl/
http://www.lokalnatelewizja.pl/
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inicjatyw medialnych i pełnią rolę wspomagającą, wykorzystując rosnące zainteresowanie treściami 

video. 

Takie „telewizje” proponują największe, ogólnopolskie portale 

informacyjne. W ramach oferty serwisu Onet.pl (www.onet.pl) 

można obejrzeć Onet TV (www.onet.tv). Nie jest to typowa 

telewizja, nie ma ciągłego programu, ale za to, przeglądając 

zamieszczone materiały np. wg kategorii (News, Polityka, Biznes i 

wiele innych) można zapoznać się z krótkimi informacjami. 

Na podobnej zasadzie działa Wp TV, czyli kanał telewizyjny serwisu Wp.pl (www.wp.pl). 

Co ciekawe, serwis ten udostępnia program telewizyjny (w rozumieniu – spis stacji i 

audycji) wielu stacji, i do części z nich, które oferują bezpłatne materiały „na żywo”, 

można przejść bezpośrednio z tego miejsca. 

Materiały filmowe, również o charakterze informacyjnym, oferują też inne, duże portale – Gazeta.pl 

(www.gazeta.pl) czy Interia.pl (www.interia.pl). 

 

Wymagania techniczne 
 

Teoretycznie każda osoba może oglądać telewizję przez Internet. W praktyce – 

czasem pojawiają się problemy. Poniżej kilka punktów, na które należy zwrócić 

uwagę  - zwłaszcza, kiedy „program nie działa”. 

1. Oglądanie telewizji (materiałów video) przez Internet wymaga 

dobrego łącza – szybkiego, o stosunkowo dużej przepustowości. Jeśli 

widzisz, że program nie chce się załadować albo co jakiś czas się 

zawiesza – prawdopodobnie masz za słaby Internet. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, poszukaj 

miejsca z lepszym dostępem. 

2. Teoretycznie każda przeglądarka może służyć do oglądania telewizji, ale też różne kanały 

stawiają różne dodatkowe wymagania – posiadanie tzw. wtyczek, czyli dodatków, które 

umożliwiają odtwarzanie video. Może być to Adobe Flash, może być Java Script, może być MS 

Silverlight. Jeśli te nazwy nic Ci nie mówią – nie martw się. Przeglądarka wyświetli Ci komunikat, 

jeśli czegoś będzie brakować i zaproponuje doinstalowanie brakujących dodatków. 

3. A jeśli obraz działa, ale niczego nie słyszysz, to koniecznie sprawdź, czy masz właściwie ustawiony 

poziom głośności, Wbrew pozorom czasem takie „drobiazgi” odpowiadają za wiele problemów. 

 

Zapamiętaj! 

 Większość, jeśli nie wszystkie, stacji telewizyjnych prowadzi swoje serwisy online. 

 Tylko niektóre stacje umożliwiają oglądanie telewizji na żywo przez Internet. 

 Zanim zaczniesz korzystać z telewizji przez Internet, zdecyduj, czy chcesz płacić za tę 

przyjemność – niektóre stacje tego oczekują (ale piszą o tym wyraźnie, „przez przypadek” 

nikt nie obciąży Twojego konta. 

 

http://www.onet.pl/
http://www.onet.tv/
http://www.wp.pl/
http://www.gazeta.pl/
http://www.interia.pl/

