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,,Polskie Radio Rzęszów'' S. A. działa w formie jednoosobowej spółki akcyjnej
SkarbLr Paristwą która została zalożona przez Skarb Panstwą ręprezęntowany plzęz Ministra
skalbu Państwa dnia 3 grudnia 1993 l., a w dniu 19 grudnia 2002 r. plzerejestowana została
do Krajowego Ręjestru sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000l44370.

Kapitał akcyjny wynosi 693 l00 zł. i dzieli się na 6 931 akcji imiennych
o wartości nominalnej l00 żłotych każda. siedziba Spółki mieści się w Rzeszowie,
z adresem: 35-032 Rzeszów. ulica Zamkowa nr 3.

,,Polskie Radio Rzeszów" S,A. zapewnia całodobowy program nadawany na teren
wojęwódźwa podkarpackiego, który za pośIednictwęm Intemetu i aplikacji na urządzenia
mobilne dociera do sluchacz5 na catym świecie.

Zasięg ośmiu nadajników ,,Polskiego Radia Rzeszów'' s,A. prezentuje poniższa
grafika:

zasieoi nadainikóW Polskieoo Radia RzesZów s.A.
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Proglam tworzony jest w oparciu o zadania misyjne wynikające Z art, 21 usta\ły
z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji. ,.Polskie Radio Rzeszów'' S.A, jako rozgłośnia
regionalna realizuje i chce realizować swoje zadania poplz€z tworżenie programów
regionalnych spełniając demokatyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społecmości
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lokalnych iinnych usług w zakresię informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji
i sportu. ]ako medium publiczne chce być postrzegane przez odbiorców jako rzetelne,
bezstronne, nieżależne i wiarygodne zródło informacji, oferta programowa ,,Polskiego Radia
Rzesńw" S.A, adresowana jest do różnych grup społecmych, uwzględniając ich
aózicowanie pod względem wieku, wyksźałcenia, płci, rasy, narodowoścJ, wlznania,
tożsamości etnicznej. wspieĘąc w tęn sposób integrację społecmą, solidamość, szacunek
i współpracę, Poprzez specjalne programy dla dzieci i młodzieĄ plagniemy poąskać
młodego słuchacza i uatrakcyjniać rzrrnówkę bez konieczności realizowania komercyjnych

Aktualną pozycję ,,Polskiego Radia Rzeszów" S.A. na Podkarpaciu przedstawia
poniższe zestawienie:

Zasięg tygodniowy

l
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r Po 5ke Rad]o Rże§zóW

. Radio ESKA (RżesŻóW)

r Radio WżWa (Ruerów)

Radio zlote Prżeboje Res 95,7 FM (RżeVów)

l Radio Leliwa (Tarnobneg)

. R.dio vlA (Rże9ÓW)

a Akademickie Radio cenlrum (RZeszów)

Fala: styczeń ńarzqc 2020
Osoby powyżej 25 roku zycia
Badanie: Radio Track. Kantar MillwardBrown

1. PRoGRAM

w latach 2t2o-2024 nadal podstawowym celem działalności ,,Polskiego Radia Rzesńw"
S.A. będzie produkcja iemisja regionalnego, całodobowego prognmu skierowanego do
mieszkńców wojewódawa podkarpackiego, ręalizowanego w oparciu o zadania wynikające
z misji publicznej. Programy informacyjnę tworzone przez zrspół dzięnnikarzy ,,Polskiego
Radia Rzesńw" S.A. odnosić się bęĄ przede wszystkim do wydarzeń i zjawisk
zachodących w wojewódawie podkarpackim. Uzupełniane będą najwazniejszymi
informacjami z kraju i świata. Katęgońa ta obejmuje dzienniki, magazyny informacyjne,
przeglądy prasy, prognozy pogody, informacje dlogowe, serwisy sp€cjalistycmę.
w plograrnach publicystycznych za/'nięĘarny prezentować opinie różnych grup, jednostek
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i instytucji. Wachlarz poruszanych tematów będzie szeroki : od po|ityki, gospodarki, historii,
kultury po spon, a nawet filozofię. ,,Polskie Radio Rżęszów" S,A, w latach 2020 -2024 chcę
nadal utrzymać pozycję najlepiej i najpełniej informującego medium o wydarzeniach,
zjawiskach kulturalnych i artystycznych regionu. Stałymi pozycjami w naszym programie
nadal będą słuchowiska. rępońże, ksiąki w odcinkach, kalendaria historycme czy rómego
Iodzaju arty§ty§Znę formy udramatyzowane dla dzieci i młodziezy, Specyficzną rolę
*, rozgłośni publiczrej pełni muzyka, która rł, naszej rarnóuce podzielona jest na pa§ma
autorskię prezentujące różnejej gatunki: od muzyki klasycznej poprzezjazz, rock. blues, pop
po muzykę etniczną, poezję śpiewaną i muzykę ludową, Na§zym zadaniem na najbliższe pięć
lat będzie nię tylko informowanię ioddziĄwanie na sferę wrżliwości słuchacza, ale przede
\ł,szystkim edukowanie społeczeństwa oraz jego integracja wokół wspólnych Wartości
i dązeń. Radio jako tzw. "medium towarzyszące" ma nie tylko informować i edukować. ale
takżf bawić itowarzyszyć podczas uprawiania sponu, W podrół czy w czasie spaceru,
W naszym programie nie zabraknie także szeroko rozumianęj rozryrł,ki i koŃursów dla
słuchaczy.

2. UsŁUGl

Polskie Radio Rzeszów oprócz całodobowego programu regionalnego wykonuje także szereg
zadń zwięanych Z tzw. Nowymi mędiarni, Na naszej witrynie intemetowej
w\łwJąd j9J4§ZqrĘ1 staram1 się umieszczać jak najwięcej treści z radio\łej anteny,
Publikowane są tu w§zystkie wiadomości z regionu.. Znajdują się tarn takźe relacje
repolterskie. reportaże i całe audycje. Za pomocą lntemetu rożpowszechniamy m,in.
programy dla mniejszości ukraińskiej, edukacyjne, kulturalne i społecae. Witryna umożliwia
proste wyszŃiwanie interesujących słuchacza tematów.

Radiowe propozycje programowe uzupełniamy o tręści multimedialne - fotoręportaże
i relacje wideo,

Witryna jęst takźe kanałem dzięki któremu nasz prognm może być odbierany na cĄm
święcię. W przypadku audycji politycznej (Pro publico bono) oraz konceńów są to także
transmisje wideo, Ten kanał dystrybucji programu zamierzamy rozwijać.

oczywiście śledżrny takze umięszczane w niej komęntarze słuchaczy - co bywa również

^ódłęm 
tematów podejmowanych w naszej rozgłośni.

Sporo miejsca poświęcamy działalności organizacji pozytku publicznego plomując m.in.
przekaz; wanie a ich r7ecl l oo podarLu.

Witryna ma też fuŃcje ułatwiające korzystanie z niej osobom z dysfunkcjami wzroku
(powiększanie czcioŃi).

cele, do których dązy ,,Polskie Radio Rzeszów" S.A. w obszarze nowe media w latach 2020-
ż024:

l. Zamieszczenie do 70oń słownych treści audycji (z wyłączeniem prowadzenia) w witrynie
intęmetowej do końca 2024 r



2. Rozwinięcie witryny intemetowej (m.in. w części foto i wideo) i zintęglowanie
z programem do edycji dziennikarskich informacji tek§towych.

3. opracowanie i wdrożęnię nowej wersja aplikacji z aktywizującym słuchaczy systęmem
powiadomień.

4. Rozwinięcie obecności w mediach społecmościowych (więcej informacji o bieĄcym
plogramie z wykoźystaniem witryny, aplikacji i produkowanych filmów) Zwiększenie
aktywności słuchaczy zgłaszaIrię tematów, dziennikarstwo obywatelskie, komęntarze
itp.

Miemikiem realizacji założonych cęlów będzie:

- wzrost liczby fanów na Facebook profilu Polskiego Radia Rzeszów,
- wzrost liczby sesji strony intemetowej Polskiego Radia Rzeszów,
- poszerzenię zasięgu mediów społecznościowych poprzez utworzenie kont w sęrwisach

takich jak Instaglam czy Twitter,
- wzrost liczby wejść uzytkowników spoza granicy Polski,
- wzrost liczby interakcji na profilach społecznościowych,
- wzrost liczby wyświetleń strony wrłw na urądzeniach mobilnych,
- wzrost liczby odpowiedzi na komęntaźe w mediach społecznościowych oraz stronach

i forach intemetowych,
- waost liczby pobran aplikacji mobilnej,
- wzrost liczby subskrypcji kanału YouTube,
- wzrost liczby wyświętleń filmów umięszczanych na kanale YouTube.

3, SPOSOBY R"EALIZOWANIA ZADAŃ I POWINNOŚCI

Rozwijanie hontąkrów z odbiorcami

,,Polskie Radio Rzeszó ' S.A. było jedną z pierwszych rozgłośni radiofonii publiczrej
oferującą aplikację na §martfony i tablęty. Umożliwia ona nię tylko odbiór programu
w dowolnym miejscu na świecie ale jęst t€ż kanałem dystrybucji wiadomości z regionu
i ułatwia słuchaczom kontakt z rozgłośnią (dziennikarstwo obywatelskię). Za pomocą
dosłownie kilku ,,kliknięć" mogą oni wysyłać do nas iniormacje tekstowe, fotografie i filmy,
Zarierzamy to rozwłać w miarę postępu technologicznego.

Aplikacja umożliwia także śledzenię naszego kźurału z relacjami wideo oraz zapowiedzi
wydarzeń, objętych przez,,Polskie Radio Rzeszów'' S,A. patronatem,

Duą wagę przywiązujemy do obecności w mediach społecmościowych- To kanał słuZący nie
tylko promocji ale i lozwijaniu bezpośrednich kontaktów z odbiorcami. Staramy się nie tylko
odpowiadać na ich sugestie, ale także podejmować proponowane przez nich tematy.
Z pewnością będziemy lozwijać tą formę aktywności w latach 2020-2024.



Budowa i eksploatacja nądanczych i płzekaźiikolłych slacji radiowch

Chcemy aby,.Polskie Radio Rzeszów" S.A, poprzez swoją bogaĘ ofertę programową było
postrzegane jako profesjonalne i godne zaufania medium regionalne. Rzetelne
dzięnnikarstwo, doświadczenie i wielolętnia tradycja musą być jednak wspomagane
najnowszymi osiągnięciami techniki w zakesie zarówno tworżęnia progranu, jak ijego
jakości emisyjnej.

,,Polskie Radio Rzęszów" S.A. emituje §wój program z ośmiu nadajników w zakresie FM,
które w sposób zadowalający pokrywają sygnałem obszar Wojęwódawa Podkarpackiego.
Prowadzone są prace studyjne, by wzmocnić sygnał naszej stacji w stalowej Woli (nadajnik
małej mocy).

Dodatkowo ,,Polskie Radio Rzeszów" S.A, emifuje program z dwóch nadajników w systęmię
DAB+, Pokrycie sygnałęm DAB+ obszaru emisji Rozgłośni jest nieżadawalające co
przekłada się na małe zaintęresowanie słuchaczy tą mętodą emisji (ako jeden z kilku
czynników).
Ocżekujemy, że w najbliZszym czasie podjęta zostanie decyzja o przyszlości tego medium,
7\^ iŁana również ./ waruŃamijego finanso*ania,

od kilku,,Polskie Radio Rzeszó#'S,A. prowadzi okresowe odsłuchy kontrolne sygnału
potwieldzające konieczność zwiększenia zasięgu. jeźeli ta nowa technologia emisyjna będzie
rozwijana, Przewiduje się rówlieź działalność edŃacyjno-informacyjną n/t DAB+ W postaci
tematów audycji na łwo oraz w czasie tzw, otwartych drzwi radia. Aby podkreślić jakość
przękazu Spółka stara się maksymalnie wykorzystać przyzrrany kanał \ł strumieniu
multipleksu. Stopniowo zwiększana była przepływność z 94kbps, poprzez 112 kbps do
obecnych l28 kbps, W ramach współpracy ze sluchaczami uuchomiono kontaktowe adrę§y
mailowe dabplusrri&liqJ4ę§Zq]!_pl i nada_iniki,'4lradio.rzeszow.pl. które pozwolą na zebranie
informacji o praktycznym odbiorze zwłaszcza nowej technologii DAB+. Zebrane
i opracowane uwagi słuchaczy i własne Spółka będzie starać się przekazywać nadzorującym
rozwój sieci nadawczej aby ułatwić potęncjalne dzlałania. h]ż wiadomo, iż potrzebne są
dodatkowe nadajniki na północy i wschodzie Podkarpacia, by DAB+ miał dobre poĘcie.

Pfowadzenie pfąc nad ,rowmi technihami b,ofzenia i rozpowszechniania płogrumów
rudiowch

Pracując z obecnymi systemami technologii audio zauważamy coraz większy udział
komponentów multimedialnych w produkcji i ęmisji progmmu, Jest to związane
z nieuchronnym wkraczanięm Intemetu w pola do tęj pory dostępne dla czysĘ formy
dźwiękowej. Place badawczo-rozwojowe idą w kięrunku np. wykorżystania w mędiach
społecznościowych strumienia Audio/Video jakości HD (ewent. 4K) z koncertów, spęktakli
i wybranych audycji. Drugi kierunek to prace koncepcyjne (zńożenia) nowego systęmu
produkcji i emisji dźwięku który integrowałby tekst, pliki audio, pliki foto i vidęo.
oczywiście z aktywnym udziałem redakcji Nowych Mediów i naszej witryny intemetowej.

Badania rynłu i analiza cer/możli\łości nowoczesnego sprzętu §kłaniają do skorzystania
w najblizszych latach z techniki video i uzupęłnienie radiowego teatru \łyobraźni doznaniami
optycznymi poprzez łączenie z materiałami vidęo i fotografiami z adekwatnym opisem. Taka
nowa forma powinna przyciągać uwagę słuchaczy, Bieżrące informację i tradycyjne audycje
Ędą uzupełniane zwiąZanymi tematycznie mateńałami video i foto (na stronie i np. YouTube



z jakością HD). Jęst to rozwojowy kięrunek zależny od moźliwości przępu§to\łych Intemetu
(u sfuchacza i serwerów radia) i bardzo szlbkięgo rozwoju technologii, Przewidujemy zakup
nowego emisyjnego systemu dźwiękowęgo właśnie z szęrokimi moźliwościami
multimedialnymi w 2023r. Możliwości działń w opisanym kierunku są ogromne, prędkość
zmian technologicznych rośnię w trybie wykładniczym, tludno więc konkretnie przewidzieć
działania na wiele lat.

Nab)wąnie i plłgolowywanie płogramów

Program ,,Polskiego Radia Rzeszów" S.A, powstaje w oparciu o pracę zatrudnionych
w rozgłośni dziennikarzy, współpracowników i producentów zewnętrmych. Współpracujęmy
także z Informacyjną Agęncją Radiową oraż Polską Agencją Prasową korzystamy także
z cieka\ł]ch ofeń nadsyłanych przez producentów niezależnych. w latach 2020-2024 chcęmy
nadal współpracować w ramach giełdy ladia publicznęgo z rozgłośniami regionalnymi
szczególnie przy wymianie reportał oraz słuchowisk. Chcemy kontynuować wsŃłpracę
z Telewizją Polską. w tym z TVP Rzeszów, nie tylko przy organizacji Dino Top Festiwalu,
ale takżę prą prodŃcji kalendariów historyczrych oraz przy organizacji innych \łażnych
wydarzeń kulturalnych i okazjonalnych koncęńów. Zamierzany także utrzymywać
\ł,spółpracę z żeszowskim oddziałem lnstytutu Pamięci Narodowej przy realizacji cyklu
audycji ,,Historia duża i mała" oraz repoltaą W cyk]u,,Studio dokumentu".

ochłona, konserwacja i uzupelnianie zbiolów archiwalnych

Głównym zadaniem Archiwum Dźwiękowego ,,Polskiego Radia Rżesuów" S.A. ję§t
zachowywanie wańościowych pozycji programowych Rozgtośni or.ź naglń tu
powstających. Fonogramy są utrwalane, odpowiednio opisywane ikatalogowane. Dbamy
także o ich właściwe przechowywanie i zabezpieczanie, dlatego spożądzanę są ich kopie,
Posiadamy ponad 10000 nagrań utrwalonych analogowo na taśmach magnetycztych, które
żostały przeniesione na macież dyskową w postaci cyfrowej, Dźwięk przęgrany ję§t bez
poprawek, z zachowaną jak najwiemiejsą wersją oryginału. Sprawujemy opiekę nad zbiorem
użyczonym przez Archiwum Pństwowe (naglania sprzęd 1994 roku) - 5019 taśm
magnetycaych, zbióI został W całości zdigitalizowany, a oryginały są regulamie poddawairę
konserwacji, Na bieąco uzupetniamy informacje o stanie prawnym posiadanych zbiorów
archiwalnych.

w latach żo2o-2024 będziemy dalej pracować nad użupełnianiem opisów do zbiorów
i ustalaniem ich stanu prawnego.

Wspieranie twófczości lileruchiej, ańlslyczrrej, haukowej, oświatowej i spoltu

,,Polskie Radio Rzeszów" s.A. wspiera twórczość ańy§tyczną, literacką promuje
c,rytęlnictwo poprzez szereg audycji kulturalnych z udziałem regionalnych literatów i poprzęZ
prezęntację fragmentów powięści na antenie, czy patronowanie takim wydarzeniom jak
Narodowe Czytanie, Targi Ksiązki, spotkania autorskie odbywające się w naszym regionie,
czy udział w akcjach (np, ,,Dziennikarze czytają dzieciom") organizowanych w prżedszkolach
i szkołach. od wie|u lat jesteśmy także wspołorganiżatol€m koŃulsu ,,Pięknego cżytania"
organizowaIrego przez Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie. w latach żożo-2o24
zamierzamy wspierać podobne inicjatywy i przedstawiać polski dorobek literacki, naŃowy
oraz wszelką działalność oświatową na naszej antenię. Wspieramy takze wszystkie biężące
inicjatywy ikoŃursy organizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Miejskie



i Gminrre Domy Kultury na Podkarpaciu, Przy redagowaniu audycji naukowych ściśle
współpracujemy z naukowcami z Politechniki Rzeszowskiej i UniweNytętu Rzeszowskiego.
pręzęntujemy osiągnięcia i badania studęnckich kół naŃowych i labolatoriów działających
na wydziałach tych uczelni, Patronujemy dwóm duzym piknikom naukowym, które kżdego
roku odbywają się w Rzeszowie. od wielu latjesteśmy też współolganizatoręm Tumieju Piłki
Nożnej imięnia redaktora lłzy§źofa stachowicza (na§żego zmarłego kolegi) rozgrywanych
w Krośnie z udziałem druĄn z wielu szkół PodkaĘacia, ,,Polskie Radio Rzeszów" S.A.
wspiela spoń masowy (maratony, ,\łyścigi rowerowe) oraz prowadzenie zdrowego stylu
zycia, Turystyka i rekreacja znajdą swoje miejsce w naszych wakacyjnych audycjach
wyj azdowych,

Upowszechnianie wiedł o jęąku polskim

W latach obowiązywania kany planujemy emitować audycje służące upowszechnianiu
wiedzy o języku polskim. Programy dotyczące poprawności językowej redagowane będą we
współpracy z językoznawcami z Uniwęrsytetu Rzeszowskiego. Na bieżąco będzięmy także
ęmitować ciekawe audycje od producęntów niezależnych, dotyczące wyjaśniania zawiłości
naszego języka ojczystego. Planujemy także współpracę prz1 kolejnych edycjach dyktanda
organizowanego przez Wyższą Szkołę Plawa i Administracji w Rzeszowie,

awęIędrriąnie potlzeb mniejszości narodo*ych i etnicxnych

Jednym z wielu zadan misyjnych nadałcy publicznego jest tworzenie programów dla
mniejszości narodowych i etnic:łnych. W Polskim Radiu Rzeszów w latach 2020-2024 będą
to audycje informacyjne ipublicystyczne dla mniejszości ukraińskiej zamieszkałej
w województwie podkalpackim. Ponadto okazjonalnie emitujemy także audl cje zuiązane
z rocznicami, świętami i jubileuszami waznymi dla tych społeczności jak: Watra. Święto nad
Osławą. festi*al Kultur1 l emko*skiej,

Płomocja Polshi poza granicarni

oferta programowa ,,Polskiego Radia RzeszóW" S.A., dzięki zastosowaniu nowych
technologii (Intęmętu i aplikacji na urądzenia mobilne) jest dostępna w środowiskach
polonijnych na caĘm świecie. Sprzyja to promocji kultury i histońi Polski za granicą olaz
intęglacji z Polakami na obczyźnie. Dostępność naszęj ofelty plogramowej poza granicami
kaju nie omacza, że Spółka będzie tworzyć specjalny proglam edŃacyjny na ułtek
środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkĄch za granicą. Elemęnty dotycące tej
tematyki pojawiać się Ędą w naszym programie regionalnym,

Edukacja mediaIna

Jednym z naszych priorytetów jest propagowanie ędukacji medialnej poprzez audycje
ędukacyjne poświęcone nowym technologiom, w szczególności zapobiegające wykluczeniu
cyfiowemu (zwłaszcza osób starszych), Planujemy cykl audycji dotycący RODO,
przetwarzania danych osobowych, tzw. profilowania, Cykl w sposób klarown) i pros§ ma
wyjaśnić słuchaczowi wszystkie związane z tym zagadnieniem wątpliwości,



Kierowanie się odpowiedzialnoścĘ za slowo i dbanie o dobre imię publicznej radiolonii
i teleN,ąi

Wszystkie audycje ,,Polskiego Radia Rzeszów" S.A, cechuje odpowiedzialność za słowo
i dbanię o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji. Przekazywane informacje pochodzą
z wiarygodnych żódeł, są profesjonalnie przygotowanę i pozbawione treści nawołujących do
nienawiści i przemocy, Chcemy aby treści wypełniającę nasz program byĘ zrozumiałe dla
wszystkich słuchaczy bez względu na wiek, wyznanie, wykształcenie, pochodzenie miejsce
zamieszkania. Planujemy audycje edukacyjne dotyczące tolerancji i poszanowania poglądów
drugiego człowieka.

Rzetelrre ulł,azJi,anie całej różrrofodności wydałzeń i ąjawisk w hłaju i za grunicq

Zadaniem ,,Polskiego Radia Rzeszó ' S.A. na lata 2020-2024 jest budowanie programu
o jak najwyższej jakości, o której decydują: kultura, język. warsztat, opiniotwórczość
kształtująca aspiracje słuchaczy, bliskość dająca poczucie więzi, użytęczność zapewniająca
słuchaczowi szeroko rozumianą korzyść i pomoc w życiu codziennym, ,,Polskie Radio
Rzeszów" S,A, tworzy i przekazuje aktualnę iwiarygodne informacje o wydarzeniach
w regionie. Od lat budujemy markę najlepięj poinformowanego irzetelnego medium na
Podkarpaciu.

spfzłjahie §!,,obodnemu kształtowaniu sĘ poglqdów obywaleli ora7formowaniu się opiaii
publicxnej

Polskie Radio Rżeszó\ł umożliwia przedstawicielom partii politycmych, związków
zawodowych i związków pracodawców zabieranie głosu w bieących sprawach publicznych
i pręzentowanie stanowisk w węzłorłych sprawach społecznych. Realizując zapisy ustawy
tworzy waruŃi do debaty publicznęj, jest forum wymiany poglądó\ł, różnych środowisk przy
zachowarriu pluralizmu i bezstronności.

W 2020 roku audycje publicystyczne i edukacyjne poświęcone będą m.in. wyborom
prezydenckim, w 2023 wybolom sanorądowym i wyborom do Sejmu i Senatu RP, a w roku
2024 wyborom do pallamentu europejskiego. W latach wyborczych nasze programy będą
zawierać więcej e|ementó\ł edukacji obywatelskiej i treści ksztahujących posta\ły
patriotyczne.

Ponadto w 2020 r. rozpowszechniać będziemy audycje informacyjne i edukacyjne
propagujące ideę powszechnego spisu rolnego, a w roku 2021 audycje propagujące ideę
powslechnego spisu Iudności i mies^an,

W roku 2020 pEygotujemy także specjalny cykl dotycący cźęrdziestej rocmicy powstania
,,Solidamości".

W roku 202l obchodzić będziemy cźerdziestą roczlicę wprowadzenia stanu wojennego, z tęj
okazji planujemy cykl audycji publicystycmych prezentujących całe spektrum wydarzeń
mających miejsce w tamtym okesie,

W roku 2024 będziemy obchodzić dwudziestolecie wsąpienia Polski do Unii Europejskiej,
Na antenie nie zabraknie okolicznościowych plogramów, debat, analiz i podsumowań
naszego człoŃostwa w UE.



Umoźliwianie obywatelom i ich organizacjom uczestrriczenia w aciu publiczĄym popąez
prezentowanie uóżąicowanych poglqdói, i stanowisk oraz wykonyhranie pfawa do kontfoli
i krytyki spolecznej

,,Polskie Radio Rzeszów" S.A, umożliwia obvwatelom i organizacjom uczestniczenie w życiu
publicznym poprzez prezentowanie Zómicowanych poglądów i stanowisk. wspieranie
edukacji obywatelskiej przez ptzekazywanie informacji o in§tytucjach samorządowych
i kajowych. Przedstawia aktualnę problemy pństwa, rządu i parlamentll oraz wyjaśnia ich
\łpływ na życię mieszkańców PodkaĘacia. Jako jednostka radiofonii publicznej żapewnjamy
podmiotom startującym \ł wyborach nieodpłatne przygotowanie i rozpowszechnianie audycji
rłlborczych. Prezentujemy takżę działalność organizacji Pozytku Publicznęgo z regionu.
Zamierzamy w latach obowiązywania Karty nadal ęmitować cykl edukacyjny, w którym
naprzemiennie przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskięgo
informują słuchaczy o swoich działaniach. projektach i omawiają bieżące tematy,

slużenie ruzwojolqi kultury, aauki i oświaty, ze szczególnym uwąIędhiehiem pol§kiego
dofobku ińele*tualnego i ańlsłczhego

Radio Rzeszów umożliwia słuchaczom aktywny udział w kultuze poprzeu relację
z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie, spektakli. konceńów, wystaw, Jednym
z zadań Redakcji Publicystyki i Kultury Wysokiej jęst produkcja artystycmych słuchowisk
w oparciu o klasykę literatury polskiej i światowej oraz popularyzorvanie dorobku
kulturowego Polski niepod|egłej ze szczególnym uwzględnieniem twórców regionalnych
(kazdego roku planujemy trzy plemielowe produkcje - w tym jedno dla najmłodszych
słuchaczy),

,,Polskie Radio Rzeszólł'' S.A, jest jędyną stacją radiową na Podkarpaciu, która od 1956 oku
promuje folklor, Produkujemy i archiwizujemy wiele audycji poświęconych tęj tęmaryce. Od
wielu lat muzyka ludowajest codziennie emitowana na naszęj antenie.

W programach muzacznych promujemy polskich wykonawców oraz debiutantów. zwła§zcza
tych regionalnych. Od kilku lat organizujemy plebiscyt na najlępszy album podkarpackiego
wykonawcy-Werbel, W ramach plebiscytu pręzęntujemy nagrania na naszej antenie. Całość
zakończóia ję§t koncenem finałowym podczas którego występLrją laureaci oraz gwiazda
wieczoru. Konceń transmitowany jest na antenie. W kolejnych latach nadal chcemy
organizować ten koŃtrrs.

W latach 2020-2024 planujem1 wspierac poprzez promocję antenouą niszowe
przedsięwzięcia artystycz_ne i zdobywać tym samych młodego słuchacza.

,,Polskie Radio Rzeszó*J' S.A, jako instytucja kulturotwórcza w jeszcze większyrn stopniu
pragnie zacieśniać współpracę z innymi placówkami kultury w regionie. Nie tylko
lęcenzować i informołać o wydarzeniach kulturalnych, ale przede wszystkim keować je
i tworzyć. Przez najbliższe lata zamięrzamy kontynuo\łać cotygodniowe koncerty z udziałem
publiczności, promLrjąc polskich artystów nie tylko z PodkaĘacia, ale również wykonawców
ogólnopolskich. Koncęńy transmitowane są także na naszej antenie,

Raz w miesiącu wystawiamy spektakle teatralne (głównie monodramy) w ramach sceny
Teatralnęj ,.Polskiego Radia Rzeszów" S,A.. To unikalna W §kali kmju formuła prezentacji
sźŃi tęatralnej równolegle na scenie w studiu konceńowym oraz ,Jla żywo" poprzez antenę



radiową. Spęktakle są lejestowanę i stanowią ciekawą ofęrtą programową dla innych
rozgłośni radiowych,

RaZ w roku, wę współpracy z Urzędem Miasta Sędziszowa Małopolskiego i oddziałęm TVP
w Rzeszowie organizujemy Dino Top Fę§tiwal, który juz na stałe wpisał się w kalendarz
imprez kulturalnych kraju, Koncerty transmitowane są na antenie TvP Rzeszów i TvP
Kultura.

Kźdego roku 3 maja z okazji Dnia otwańego w ,,Polskim Radiu RzeszóW" S.A.
przygotowujemy specjalny program dla naszych słuchaczy, pokazujemy radio ,,od kuchni".
nasi dziennikarze zdladzają tajniki zawodu, słuchacze biorą udział §,programach ,,na ż}wo",
próbują swoich sił przed mikrofonem. Na scenię na radiowym parkingu odbywają się
konceńy, konkusy dla najmłodszych olaż degustacje regionalnych potrał,. Jest to jędna
z form integracji środowiska lokalnego oraz promocji marki ,,Polskiego Radia Rzeszów" S.A.

W 2020 roku chcemy się włączyć w organizację .rł,spólnego przedsięwzięcia .,Jawor-u łódeł
kultury" zainicjowanego przez Polskie Radio Kielce, Jego celem jest promocja kultury
ludowej regionu oraz uhonorowanie twórców, artystów i wykonawców, którzy przyczyniają
się do wzbogacania naszego dziędzictwa, budują toż§amość regionu i pielęgnują tradycję.
Z przeglądu planowane jest wydanie płyry, na której Z,lajdą się aItyści ludowi biorący udział
w wydarzeniu. Polskię Radio Rżeszów przeplowadzi na antenię transmisję z koncertu
galouego oraz relacje,/ całego wydar7enia.

Planujemy talrźe wydanie płyt z wybranych pozycji pod hastem ,.Piątkowy wieczór muż}czn)
w Polskim Radiu Rueszów", a także płyt ze słuchowiskami wyprodukowanymi przez naszą
rozgłośnię, Planujemy także wydanie najlepszych nagrń z muzyką ludową z naszego
radiowego archiwum.

sprłianie ihlegracji społeczrrej i przeciwdziałaniu w*Iuczeniu spolecznemu

ofelta .,Polskięgo Radia Rzeszów" s.A, integruje społeczeństwo poprzez ukazywanie
problemów osób starsz.vch, zapobiegając ich wykluczeniu na skutek zmian i szybki rozwój
nowych technologii. Promuje zachowania obywatelskię i pomoc osobom niepełnospmwnym
w pokonywaniu barier napotykanych w życiu codziennym. Program Polskiego Radia
R_zeszów w najbliższych pięciu latach będzie zawierał audycje zarówno dla najmłodszych
naszych słuchaczy jak i seniorów dla osób aktywnych, zdrowych i tych pokrzywdzonych
przez los, niepełnosprawnych. Poprzez te audycję chcemy edukować społeczeństwo, że
pomimo ograniczeń wiekowych, zawodowych, intelektualnych czy ruchowych wsąscy mają
takie §ame prawa obywatelskie, prawo do godnego życia, rozwoju ifuŃcjonowarria
w społeczęństwie. Nie pozostaniemy obojętni tęż na problemy seniorórł,i poprzez specjalne
audycje skierowane do tej grupy społecznej będziemy chcieli zaktywizować społecznie osoby
starsze, a młod§zęmu pokoleniu wskazać formy współpracy z tą grupą i zwrócić urłagę na
obopólne korzyści, Zamierzamy promować działalność klubów seniora w naszym regionie.

Respektowaaie chĘeścijańskiego §yslemu wańości, zą podstawę pfłjmujqc unilłef§alne
zasad! etyhi

Program ,,Polskiego Radia Rzeszó ' S.A. Iespektuję chrześcijański system wartości
i uniwęrsalne zasady etyki. Przez kolejne lata zamierzamy kontynuować niedzielną audycję,
poświęconą głównie tęmaryce religii rzymsko -katolickiej, prezentującą izapowiadająca
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bieĄlce wydarzenia Kościoła Eymsko -katolickiego na Podkarpaciu. zawierająca katęchęzę
wyjaśniającą czytania za§łaie w Piśmie Śu, jak rownież przegląd prasy katolickiej.
W audycji pojawiać się będą się także informację dotyczące ważnych wydarzeń religijno-
kulturalnych w regionie, takich jak: konceńy, jasęłka, plzędstawienia, wieczorki poezji
religijnej oraz historie z Ącia lodzin katolickich. Tęmaty Wiodące audYcji to wartości
podstawowe jak: godność człowieka, uczciwość, szacunek, właściwa postawa wobęc
drugiego człowieka. wl,chowanie dzieci w szacunku dla osób starszych, niepełnosprawnych
i wrażliwości na kzywdę innych przeciwdziałanie patologiom społecznych, Polskie Radio
Rzeszów zarnierza także tlansmitować msze św, ż ważnych uoczystości kościelnych
odbywających się w naszym regionie: tj. z okazji: XXl Światowego Dnia Chorego, Świąt
Zmańwychwstania Pańskiego oraz Świąt Bożego Narodzenia..

Slużeft ie umacnianiu rodzih!

Program Radia Rzeszów podkreśla wańość rodziny jako podstawowej komórki społecznej,
promuje poszanowanie jednostki i zasady współĄcia społecznego. W audycjach
publicystycmych z udziałem zaproszonych do studia gości (prawnikóW lekarzy,
ekonomistów. duchorłnych, nauczycieli. psychologół,. pedagogów) planujemy
w najblizszych latach poruszać problemy zjakimi borykają się polskie rodziny. zwłaszcza te
wielodzietne i niezamożne. Będziemy zastanawiać się m.in. jakajest rola ojca w rodzinie, jak
rozwiązać problemy ze ściąganiem alimentó\ł, jak odkryć talent w dziecku ijak go rozwijać,
jaka powinna być współczesna mama, jak zmieniają się obyczaje i normy wychowawcze, jak
waż]e są rozmo\łJ i czas spędzany wspólnie z dziećmi, Będziemy podkeślać wartość rodzin
wielopokoleniowych i rolę w nich najstarszego pokolenia oraz zwracać uwagę na to jak
waźna jęst pamięć o domowych uoczystościach, świętach i rocznicach, Posta.amy się
wspólnie z naszymi gośćmi znaleźć sposoby na rozwiązywanie konfliktów
międzypokoleniowych, Zamierzamy też angażować się a różnego rodzaju akcje pomoco\łe
dla rodzin dotkniętych nieszczęścięm :chorobą, pożaręm, wypadkiem itp. W naszych
audycjach informacyjnych także zamierzamy poruszać problematykę rodzin, szczególnie tych
z regionu, ich najwżniejsze problęmy i szanse lozwoju. Będziemy jak do tęj pory
plezentować m.in. działalność sto$,arzyszeń oPP, których celem jest wspieranie rodzin,
szczególnie ubogich i wielodzietnych. W naszych codzienlych audycjach przedpołudniowych
w klarowny i prosty sposób przybliżć będziemy wżne tematy dotycżącę partnerstwa, łcia,
rodziny i codziennych problęmów, W rozmowach pojawiają się zarówno ludzie dojrzali jak
i młodzi - wszastko po to aby zderżyć argumenty odmiennych dci, młodości i doświadcz€nia.
Ważnym tematem audycji będą właściwe relacje międży w§zystkimi członkami rodziny,

slużenie kźahovarriu poslal, prozdrowo!filch

Kszf,ąhowanie postaw plozdrowotnych to tematyka wielu audycji edukacyjnych
i publicystyczltych, które zamierzamy realizować w latach obowiązywania Kalty.
Zamletzamy informować o organizowanych przez szko\, samorządy lokalne, przychodnie
czy ośrodki terapeutycme akcjach profilaktycznych, Zaproszęni goście (lekarze - specjaliści,
psychologowie, dietetycy, kosmetolodży oraz treneży personalni) będą propagować zdrowy
styl zycia, ksnałtować postawy prozdrowotne i zachęcać do stosowania zdrowej diety,
Poprzez przykłady negatywnego działania na zdrowie nafkotyków, dopalaczy czy alkoholu
będziemy przestrzegać zwłaszcza młodych ludzi przed sięganiem po te sub§tancje.
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Slużenie propagowaniu i upolłszechnianiu spońu

Tematyka spońowa na jest jednym z kluczowych aspektów determinujących słuchalność
naszej stacji. w programach spońowych dominują relacje z meczów ligowych z udziałem
podkarpackich drużyn siatkarskich, koszykarskich, zuZlowych oraz informację z regionalnych
boisk czy meczów hokejowych. W 202l roku planujemy informacje i relacje z Letnich
lgrzysk Olimpijskich w Tokio oraz z Piłkarskich Mistrzostw Europy, w 2022 z Zimourych
Igrzysk Olimpijskich w Pękinie i Mislrzost\ł Świata u Pilce Noznej w Katarze. a w roku
2024 z Letnich lgrzysk Olimpijskich w Paryżu. W 2020 roku chcemy w większym zakesie
promować w ąudycjach Zdrow},styl życia i Zachęcać młodzięż do zamiany komórek
i tabletów na rowel, trampki i piłkę, W okesie zimo\łym stałe miejsce w naszej ramówce
zajmują informacje o warunkach panujących na stokach narciarskich w naszym regionie. Za
każdym razem zachęcamy słuchaczy do ruchu na śWieą-m powietrzu nawet podczas niższJch
tempelatur, Wybieramy ciekawe miejsca w regionie i zachęcamy do skorzystania z ich ofeny
turystycznej. Jednoczęśnie cĄ czas przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa podczas
uprawiania sponów zimowych, o odpowiednim przygotowaniu spfzętów zimowych
i właściwym sel§isowaniu. W naszych programach dużo uwagi poświęcamy też sporty
\łYczynowe: wyścigi, kolarstwo. rajdy samochodowe. skoki spadochronowe, żeglarstwo,
nurkowanie

Służehie zwalczani u palologii §polecznych

W latach 2020 -2024 w audycjach publicystycznych znajdzie miejsce szerokię spektrum
tematów §połecznych; w tym dotyczących relacji międzyludzkich. norm obyczajowych,
zdrowia i tradycji. Szybkość zrnian w środowisku człowiekajest tak duza, że niektórzy ludzie
nie wytzymują tęgo tempa- co skutkuje pojawianiem się problemów społeczrrych takichjak:
depresje, lęki, wzmożona przestępczość, próby samobójcze, choroby cywilizacyjne, a także
niewydolność w sprawach opiekuńczo_wychowawczych i przemoc w rodzinie. Często jędyną
ucieczką wydają się środki psychotropowe, dopalacze, narkotyki, spożywanie alkoholu
i palenie papierosów, Nadmięme spożywanie ułwęk często prowadzi do uzależnień, które są
przyczyną wielu patologii społecznych, Dlatego w naszych audycjach będziemy zwracać
szczególną uwagę na te wszystkie zagrożenia i starać się przeciwdziałać patologiom
społecznym. Będziemy radzić jak wychodzić z nałogów, informować o działalności świetlic
socjotelapeutycznych, ośrodkach leczenia depresji, anoreksji, zwracać uwagę na skutki
lekomanii i narkomanii itp,

sł uże n ie ed u ka cj i medialnej

oprócz audycji edukacyjnych dotyczących tzw. nowych mediów w najbliższych latach
chcemy przygotować ofertę multimedialną o szerokich możliwościach rozwoju zarówno
serwisów jak i usług intemetowych czy aplikacji, co umoźliwi każdemu §łuchaczowi dotarcie
do ulubionych i wybranych pozycji, a także archiwum w dowolnym miejscu i czasie,
Docelowo planujemy zamieszczenie całego archiwum w sieci w ramach realizowanego
wspólnię z innymi mediami publicznymi pĄektu Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych.
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4.*ryTYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKORZYSTANIA NADWYŻKI

Nadwyzka, o której mowa ł, alt.31 ust. 7 zostanię ptząZnaczola na realizację misji
publicznęj, głównie na tworzenie programu regionalnego według założęń programowych
okeślonych w Karcie Powirrności w następujących kategoriach:
2020 r. publicysry ka- informacja. edu}acja.
2021 r. kulturą edŃacja, informacja,
2022 r. spon, iniorrnacja.
2023 r. informacja, publicystyką
2024 r. publicystyka, informacja
oraz na cele inwestycyjne.

5. MlNlMALNE UDZlALY AUD} cJl LUB UTwoRÓw
W okesie objętym niniejsą Kartą powinności, planujemy w poszczególnych latach
następujące minimalne udziaĘ audycji lub utworów, o których mowa w ań.15 ust.1-3 oraż
art. l5a ust,l w czasie nadawania poszczególnych proglamów:
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33%
miesięcznego
nadawania
w programie

muzycznych,
którę są

w języku
polskim,
z t€go co
najmniej 60%
procent
w godzinach
5-24

Co najmniej
33%
miesięcznego
nadawania
w programie

muzycznychż
które są

w języku
polskim,
z tęgo co
najmniej 60%
procent
w godzinach

Co najmniej
33%
miesięcznego
nadawania
w programie

muzycznych,
które są
nadawane
w języku
polskim,
z tego co
najmniej ó07o
procent
w godzinach

Utwory, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o rtv poza emisją w proglamach, plomowanę

będą przez Polskię Radio Rzeszów poprzez piątkowę koncerty w studiu im. T. Nalepy

głównie artystów z Podkarpacia. w lńach 2020-2024 planujemy wydanie płyt z wybranych

pozycji pod hasłem ,,Piątkowy wieczór muzyczny w Polskim Radiu Rżęszów". od kiiku lat

organizujemy takze plebi§cyt na najlepszy album podkaĘackięgo wykonawcy-werbel.

Całość zakończona jest konceńem flnało\łym podczas któręgo występują laureaci oraz

gwiażda wieczoru,

W kotejnych latach nadal chcemy organizować ten koŃurs. Raz w roku, we współpracy

z Urzędem Miasta Sędziszowa Małopolskiego i oddziałem TvP w Rzeszowie organizujemy

Dino Top Fęstiwal, który juz na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych kaju.

l3



KoŃrrrs połączony jest z ogólnopolskim konkusem na najlepszą interpletację piosęn€k

polskiego wykonarł,cy -w 2o20 będzie to Kora i Maanam, Wszf,?stkię te przedsięwzięcia

promowane są popĘez naszą §tlonę intęmetową rł,ulv.radiorzeszow.pl oraz ponale

społecznościowe. Dino Top Festiwal posiada ponadto specjalną stfonę, na której do§tępnę Są

wszelkie informacje na tęmat zespołów biorących udział w Festiwalu, utworów

koŃursowych i relacje foto i wideo z całego przebiegu koŃursu.

6. M|NIMALNE UDZIAŁY GŁÓWNYCH KATEGORII AUDYCJI

Minimalne udziały głównych kategorii audycji w poszczególnych programach, w zakę§ię
istotnym dla chalaktelu danego programu, oraz sposób ich oferowania w ramach imych usług
medialnych ,,Polskiego Radia Rzeszów" S.A.:

Wyblarre audycje z powyższych kategorii programowych dostępne są tałźe w formie
podcastów na stonię intemetowęj, co dodatkowo promuje program ,,Polskiego Radia
Rzesńw" S.A.

RoK 2020 2l:lżl 2.1l22 2023 2021
l\FoRNlAc.l,\
nie mnicj niż l]% llol, 11%

PtrBLIcY§TYKA
nic mniej niż ]]% l0% 10% l],li,

KULTURA nie
mniei niż ]39,' 22% )4ól,

EDtlKACJA nic
l1lniei niz lJ"l, 90ł) 6%

SPORT nie mniej
11iż

3ol, ]o.1, ],li
ROZRYWKA nie
nrniei niż 2]9n 2ż% 22yo

pozoslłle z zakrcsu
pow}żsżrch kat€gorii.
któĄch nie można lr
tej chwili je§zczc
u§lalić.

]]% |1% 12al,
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W celu zapewnienia optymalnej realizacji zalożrń programowych na |ata 2020-2024
wykazanych w Karcie Powinności Spółka zaplanowała odpowiadające jej koszty, coroczny
waost kosztów związany z nplanowanymi zadaniami w Spółce na kżdy rok skutkuje
waostem kosztów na lata kolejne.
Na wzrost ko§źów w kźdym roku mają łpĘw między innymil
- planowana regulacja systemu płacowęgo w Spółce w 2020 r. - kwota ok.180-300 tys. ż.,

ostatnia podwyżka płacy minimalnej doprowadziła do znacznego spłaszczenia siatki płac
w Spółce, by zachować aóżnicowanie płac wynikające z wykonywania lómych zadń
i ich ilości przez poszczególnych pracowników Zarząd spółki zamierza systemowo
uregulować face w SŃłce by zachować dotychczasowę aóżnicowanie,
wzrost minimalnego wynagrodzenia i honorariów, kosżów wymiany pokoleniowej wraz
z narzutami, kosżów pracowniczego planu kapitałowego - kwota l50-280 tys. zł,,
wzrost cen mateliałów, energii i wody - kwota ok. 40 tys. zł,,
wzrost amortyzacji kwota 40-75 tys, zł.,

- waostu cen usług, w tym koszry niezbędnych remontów kwota ok. l00-200 tys. zł,,
spadek wskaźnika pre-porcji VAT i pozostałe opłaty - kwotaok.50 tys. zł,,

- pozostałe koszty, w tym ko§zty na oZZPA i zbycie obligacji - kwota ok. 250-350 tys.
zl.-

, pozo§tałe kosźy opęracyjne kwota ok l00-180 tys. zł,

8.oGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POZAM|SYJNEJ

Poza działalnością wynikającą z misji publicznej, w okęsie 2020 2024 ,.Polskię Radio
Rzeszów" s,A. planuje:

. spźedaź czasu ręklamowego

. sprzedaz audycji sponsorowanych i innych przekazów zleconych

. organizację konceńów, festiwali i wydalzeń plenerowych

. współpracę z instytucjami kultury w załresie upowszechniania twórczości
ańystycznęj

Wyżej wymienione aktywności są prowadzone głównie przez Dział Marketingu i Reklamy.
Należą do nich m.in. dzińaria nrierzające do pozyskania reklamodawców i sponsorów oraz
działania promocyjno wizerunkowe, m,in. poprzez organizację duzfch wydarzeń
koncęrtowych oraz festiwali,
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Główne zadania inw€s§/cyjne w po§zczególnych latachl

2020 - Po§zerzenie macierzy dy§kowej 20 TB, winda przy budynku glównym, wóz
tran§misyjny.

Digitalizacja w ostatnich latach zbioróW analogowych archiwum i bieżące archiwizowanie
tworzonych audycji wywołuje konieczność powiększenia pojemności dyskowej
i jednoczęśnie jest kokiem technologicznie odnawiającym macierze dyskowe (zwiększenie
niezawodności pracujących 24hldobę dysków), Jest to tęż przyszłościowy krok w kieruŃu
BCMP. Winda przy budynku głównym była w sferze pomysłów od wielu lat. Obecnie
postanowiono pomysł zmaterializować. Budynek głó\łny jest z,abytkową budowlą z l902r
pod ścisłym nadzorem konserwatonkim, Studia nagraniowe i emisyjne są rozmieszczone na
piętrże budynku. Jest to duży kłopot dla zaproszonych osób niepełnosprawnych jak i przed
koncenami w studiu muzycznym, gdzie trzeba dostalczyć po schodach dziesiątki kilogramów
sprzęfu. Nowy wóz transmisyjny który zasĘpi duzy pojazd Mercedes Vario z konsoletą
Soundcraft, eksploatowany od 2004 roku. Nowy wóz będzie mniejszy gabarytowo i uago\ło
co polepszy jego możliwości dotarcia do trudnych dojazdowo miejsc. Ma byc w}posażony
w satelitamy dostęp do Intemetu, automatycznie ustawiany, dodatkowo łącznośc za pomocą
kodeków z najnowszymi algorytmami AAC-HE ż wykorzystaniem redundancji sieci
komórkowych różnych operatorów. Wóz będzie spełniał również rolę mobilnej rozgłośni
regionalnej w sytuacjach kryzyso\rych,

202l - wymiana konsoleiy w R2 i remont R2s2, wymiana §erwerów, remont korytarz}
bud red.

W podstawowej reźyserce emisyjnej pracuje pierwszy mikser cyfrowy DHD serii 4200 jaki
zo§tal zainstalowany w PR Rzeszó\^,, Ma już kilkanaście lat i symptomy pod\łyższonej
arł,aryjności. Je§t codziennie intensywnie ułwany, W dułm stopniu wyęksploatowany.
Llwńamy iż w 2021r powinien zostać wymieniony. Wymiana będzie poprzedzona analizą
potEeb (z udziałem realizatorów) tak by zwłaszcb od strony podłączanych żódeł sygnału
dopracować optymalną konfigurację do przetargu. Wymiana glównej konsolęty emisyjnej jest
skorclowana z ręmontem reżyserki i studia nr2 (emisyjne), które po wielolętniej eksploatacji
wymagają odnowienia i korekry akustycaęj a także nowęj aranżacji studyjnej dostosowanęj
do aktualnych potrzeb programowych. Wymiana serwerów wynika z koniecmości
utrzymania Wy§okiego stopnia niezawodności, zwlaszcza emisyjnej, po wielu latach
nieprzerwanej pracy dotychczasowych sęrwerów, RóWnież chodzi o wzrost wydajności
numerycznej.

2022 - Remont Amplifikatorni, wymiana routera, nołT sy§tem emisyjny

stan techniczny Amplifikatomi rozdzielni akustycznej wskazuie na koniecmość
generalnego lemontu w ż022L Dotyczy to zalówno ścian, podłogi jak i zainstalowanęgo
sprzętu i okablowania, Ze względu na zabytkowę stropy brrdynku (elementy nośne
z drewnianych belek) konieczne będzie dostosowanie obci€eń do konstrukcji. Wymianie
poddany zostanię również cęntralny routęl mocno eksploatowany od wielu lat, a od niego

]8



zalery pę\łność ręalizowanych połączeń akustycznych pomiędzy studiami ina emisji
(łącznica linii sterowana komputerowo). Ze względu na potrzeby programowe planujemy
zakup nowego systemu ęmisyjnego rozbudowanego o fuŃcje multimedialne. Obecnie
pracujemy na modułach programowych powiązanych bezpośrednio z produkcją i emisją
dźwięku. Nowy systęm ma produkcję radiową intęglować z innymi działaniami
multimedialnymi (fotografie, fimy ze zdarzeń, media społecznościowe) zwłaszcza
w lntemęcie. Jednocześnie ma być zachowany wysoki stopień zabezpieczenia sieci
informatycznej rozgłośni przęd atakami z zewnątrz,

2023 - Modernżacja R4S4, nowa konsoleta w R4, NonT wieloślad do Rl§1

Rozgłośnia posiada dwa pomieszczenia które przez kilka lat pełniły rolę studia i rezysęrki
nr 4. Są to niewielkie pomieszczenia oddzięlone szybą które po wykonaniu odpowiednie
adaptacji akustycznej i modemizacji okablowania mogą mieć przywlóconą funkcję.
Konieczny będzie zakup nowej konsolety do wspomnianej reżTserki, wyposażenie studia
w 3 mikJofony, komunikację studyjną i będziemy dzięki tym działaniom poszerzyć wąskie
gardło przy produkcjach studyjnych, a ewentualnie w przyszłości wykoźystać zespół
studyjny do produkcji multimedialnych emitowanych w Intemecie.

W największym zespole studyjnym nr 1 placuje od wielu lat system wielośladowy ProTools
współpracujący z konsoletą nagraniową i studiem o powierzchni l20 m2, Realizatorzy
sygnalizują potrzebę nowocześniejszego rozwiązania którę wykorzystałoby w pełni nasą
nową konsoletę SSL AWS 948 Delta.

2024 - Modernżacja sieci komputerowej, przedlużanie licencji ważnego
oprogramowania, dwa samochody repońerśkie.

Dalsza modemizacja i rozbudowa sieci komputerowej i dostosowywanie jej do nowych
wymagań. Przedłużanie licencji odpowiadającego za bęz!,ieczeństwo oprogramowania:
backup, oprograrnowanie antywirusowę, zabeąieczające styk LAN-u i intemetu. Zakup
duóch sanlochodów reponcrskich,

Przemysław Tejkowski

Prezes Zarządu ,,Polskiego Radia Rzeszów" S,A.
Tejkowskt

l9



ZAŁĄCZ\IK Do KARTY Po\\ I:\N()scI NA LATA 2020-202{

sPół-KI PoLsKlt- RĄI)IO RZEsZ(i\\

Ogólne zasady przypisywania przychodów i związanych z nimi kosźów w odniesieniu do
działalności, o której mowa w ań. 2l ust,l, oraz pozostałej działalności w ,,Polskim Radiu
RZeszóW" s.A.

,,Polskie Radio Ruesńw" S,A. realizuje misję zlodnie z afi.2l ust,1 ustawy ńv,
oferując całemu społeczeńst\łu i poszczegó|nym jego częściom, żxóżnicowan€ progmmy
i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edŃacji i sportu,
cechując się pluralizmem, bezstronnością wywżeniem i niezależnością oraz
innowacyjnością, wysoką jakością i intęgralnością przekazu.

Przychodami finansującymi misję realizowaną przez,,Polskie Radio Rzeszów'' S.A,
zgodnie
z art, 2l ust. 1 o radiofonii publicmej §ą w szczegó|ności:

środki otrzymane od KRRiT pochodące z opłat abonamentowych
i pozaabonamentowych, rekompensaty, w tym takźę środki związane z zakupem
rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych słuących
lealizacji misji,
otrzymane dotacje, subwencje, darowizrry lub inne dofinansowania, któle są
przeznaczone na realizację misji określonej ustawą o radiofonii publicznej,

- prrychody ze sprzpdd4 audycji, licencji i praw będących własnością Radia,
które wykorzystane były pierwotnie na antenie Radia do realizacji misji,
ptzychody z wynajmu studia, środków technicznych, pomieszczeń i środków
transpońowych,

- przychody ze sprzeda,uy usług działalności socjalnej i pozostałe przychody,
przychody ze sprzedazy wydawnictw /kasęt, płyv służących do rozpowsżechniania
twórczości artystycznej,

- spzedazy środków trwałych słuących pierwotnie działalności misyjnej,
- przychody ze sponsoringu audycji,
- przychody finansowe pochodące od środków finansujących misję.

Przychodami końercyjnymi §ą w szczególności:
przychody ze sprzedairy reklam komunikatów,
przychody ze sponsoringu imprez plenerowych i innych nie związanych z misją,
przychody finansowe w części dotycącej środków komęrcyjnych,

- pozostałę przychody związale z działalnością komercyjną,

Ko§zty mi§yjne to koszty ponoszone na lealizację misji o której mowa w ar.t.2l ust.l usta\ły
o fiv i pozostałą działalność, związŁnę z twożenięm i rozpowszechnianiem programu
regionalnego lub innych zadań w zakesię realizacii misii.

]()



W,,Polskim Radiu Rzeszó 'S.A. ewidencja kosźów prowadzonajęst na kontach zespołu 4,
ujmowanajest w układzie kalkulacyjnym w zespole 5.
W układzię kalkulacyjnym kosaów wyodrębnione są koszty bezpośrednie dżałalności
misyjnej na koncie:
50l l l kosay bezpośrednie działalności podstawowej
obejmują one koszty zespołu dziennikarskiego, działu realizacji i emisji, organizacji
i dokumentacji programu. Na koncie 502 11 ujęte są koszĘ działalności pomocniczej
zwięaĄęj z działalnością misyjną. Obejmują ona koszty bęzpośrednie techniki, administracji
sieci komputerowej i specjalisty ds. inwestycji. Koszty bezpośrednie dotycące misji radia
związane z fuŃcjonowaniem strony intemetowej i korzystania z Intemetu ujęte są na koncie
505 11. Zebrane na koncie 504 12 koszty ogólnozakładowe do rozliczenia, którę w sposób
bezpośredni trudno odnieść na misję i komercję rozlicza się kluczem podziałowym, którym są
płace ogółem.

Rozliczone kosży księgowane są na kontach 501 13, 502 13, 5O4 13 i stanowią kosźy
misyjne Radia oraz na koszry 503 13, które są kosźami komercyjnymi.
Na koncię 503 ewidencjonowane są koszty związane z reklamą promocją i marketingiem.
Te kosz§, podzielonę są na trży zasadnicze zespoły:

kosz§, bezpośrednie utrzymania wyodrębnionego organizacyjnie działu promocji,
Ieklany i marketingu,

- kosa1 reklamy. marketingu ipromocji.

- koszty pośrednie z rozliczenia kosaów zebranych uprzednio na koncię 5O4 12,

Koszty reklamy, marketingu i promocji obejmują dwa segmenty kosźów:
- kosay pozyskiwania reklamy, koszty promocji i malketingu stanowiące koszt uzyskania

przychodów komercyjnych.

- koszty promocji programu radiowego (np. reklama plogramu radiowego), a także koszty
promujące ,,Polskie Radio Rzeszów" S,A, jako podmiot realizujący misję okeśloną
ustawą o radiofonii prrblicznej stanowiące kosź uzyskania przychodów misyjnych.

Ustala się zasadę, iź osobą odpowiedzialną za poniesione koszty jest kierorłnik komórki
organizacyjnej, który dokonuje mtyłj.ętdzenia pod względem męrytorycznym dokumentów
źródłowych. osoba ta odpowiada również za włŃciwe zaklasyfikowarrie kosźu, tj.
prawidłowy opis dokumentu żódłowego potwięrdzającego poniesienie kosztu.

Przemysław Tejkowski

Prezes Zarządu ,,Pol§kiego Radia Rzeszów" S.A.
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Uchwala nr l5^r'Ill2020
Zarządu ,,Polskiego Radia Rzeszów'' S.A.

z dnia 8 maja 2020 r,

w sprawie przyjęcia projektu ,,Kalty powinności ,,Polskiego Radia Rzeszów'' S.A. na
lata2020-2024.",

Działając na podstawie ań. 3 ust. l ustawy z dnia 3 stycznia 2020 I. o żmianie
usta\ły o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamento\łych
(Dz,U.2020.383), § 14 ust, 2 w nawiązaniu do § 14 ust. 6 statutu ,,Polskiego Radia
Rzeszóu/' S.A. Załząd ,,Polskiego Radia Rzeszów" S.A. uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się pĄekt ,,Kańy powinności ..Polskiego Radia Rzeszów'' S.A, na lata 2020-
2024." stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwaĘ,

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.
Uchwała została podjęta jednogłośnie,

Przemysław Tejkowski
Prezes Zarządu ,,Polskiego Radia Rzeszów" s.A, ....,..,..,,.,ł.r:c


