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UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

INFORMACJA
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1
) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedyncz

ego 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszechnian

ia audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci -

D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 serwis informacyjny 0:04:00 156 I-XII 0.00-0.00 295:00:00 3% 295:00:00 U

2 Poranek informacyjno 

publicystyczny
0:20:00 5 I-VI, IX-XII 6.00-10.00 71:00:00 1% 57:00:00 U

3 Poranek informacyjno 

publicystyczny
0:20:00 5 VII-VIII 6.00-11.00 14:40:00 0% 11:00:00 U

4 Mija dzień 0:15:00 5 I-VI, IX-XII 15.00-18.00 53:00:00 1% 40:00:00 U

5

Serwis wyborczy - wybory do 

Sejmu i Senatu
0:05:00 5

w trakcie 2 

tygodni 

przed 

wyborami

po 16.00 0:50:00 0% 0:50:00 U

0%

1 serwis informacyjny 0:04:00 156 I-XII 0.00-0.00 257:00:00 3% 0:00:00 U

6 serwis ekonomiczny 0:02:00 60 I-XII 7.30-18.30 93:30:00 1% 30:00:00 U

7 Teraz się dzieje - informacje 

prezenterskie
0:25:00 5 I-VI, IX-XII 10.00-15.00 88:45:00 1% 18:00:00 U

8 Teraz się dzieje - informacje 

prezenterskie
0:25:00 5 VII-VIII 11.00-16.00 18:20:00 0% 6:00:00 U

9 Przegląd prasy 0:06:00 6 I-XII 6.05-9.00 30:36:00 0% 15:18:00 U

0%

0%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a)  Informacje prezentujące różnorodność 

wydarzeń w regionie - tj. dzienniki 

regionalne, regionalna część dzienników 

ogólnych i inne audycje inform. dot. 

regionu   (z wyłączeniem odrębnych 

serwisów kulturalnych i sportowych)

b) Pozostałe informacje polityczne, 

ekonomiczno-gospodarcze, społeczne itd.   

(z wyłączeniem odrębnych serwisów 

kulturalnych i sportowych)

c) Dla mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz dla społeczności 

posługujących się językiem regionalnym, 

tworzone w językach tych mniejszości i 

społeczności.



0%

0%

10

Wybory do sejmu i senatu 0:23:00 30

początek 

nadawania 

audycji na 15 dni 

przed wyborami

6.00-23.00 21:00:00 0% 21:00:00 U

0%

0%

11 Debata polityczna 0:38:00 1 I-VI, IX-XII 8.10-9.00 25:20:00 0% 25:20:00 U

12 Debata polityczna - skrót 0:10:00 1 I-VI, IX-XII 15.10-16.00 6:40:00 0% 6:40:00 U

13
Gospodarka przede wszystkim 0:45:00 1 I-VI, IX-XII 19.00-20.00 30:00:00 0% 15:00:00 U

14
Wywiad polityczny 0:10:00 2/mc I-XII

6.00-10.00, 

15.00-18.00
4:00:00 0% 4:00:00 U

0%

0%

15 Radzimy na sobotę - OPP - 

audycje przygotowane przez 

Radio Wrocław

0:15:00 1 I-XII 9.00-10.00 12:15:00 0% 12:15:00 U

16
Publicystyka na początek dnia  

- OPP - audycje przygotowane 

przez Radio Wrocław

0:15:00 1 I-XII 4.00-5.00 12:15:00 0% 12:15:00 U

17
1% - audycje przygotowane 

przez Radio Wrocław
0:01:00 42 I-IV 6.05-0.00 12:00:00 0% 12:00:00 U

18 OPP - audycje dostarczone 

przez organizacje
0:01:00 54 I-XII 6.05-0.00 54:45:00 1% 54:45:00 U

0%

19 serwis drogowy 0:01:00 84 I-XII 6.30-18.30 72:48:00 1% 72:48:00 U

20 prognoza pogody 0:00:30 252 I-XII 0.00-0.00 110:00:00 1% 110:00:00 U

0%

0%

0%

c) Dla mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz dla społeczności 

posługujących się językiem regionalnym, 

tworzone w językach tych mniejszości i 

społeczności.

d) Nieodpłatne audycje wyborcze (wg 

ustawy z 5 I 2011 r. Kodeks wyborczy)

e) Przedstawianie stanowisk partii 

politycznych, organizacji związków 

zawodowych i związków pracodawców w 

węzłowych sprawach publicznych 

(zgodnie z Rozporz. z dn 24.IV 2003 r. z 

późn. zm.)

f) Informacje o nieodpłatnej działalności 

prowadzonej przez organizacje pożytku 

publicznego (rodzaje audycji wg §2 ust. 3 

pkt 1,2,3 Rozporz. z 29 IV 2011)

g) Informacje o sytuacji na drogach oraz 

różnego typu zagrożeniach i zjawiskach 

pogodowych

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. z 

27.04.2011 r.)



0%

0%

0%

0%

RAZEM 1283:44:00 15% 819:11:00

W tym: 

0%

0%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. z 

27.04.2011 r.)

Inne audycje informacyjne
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PUBLICYSTYKA
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Tytuły / Nazwy 

audycji 

planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedyncz

ego 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszech

niania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci -

D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) Publicystyka poświęcona 

problematyce politycznej, 

ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej

21

Parlamentarny ring 00:50:00 2

w trakcie 2 

tygodni 

przed 

wyborami

16.00-18.00 1:40:00 0% 1:40:00 U

22

Jedynki 

parlamentarne
00:15:00 5

w trakcie 2 

tygodni 

przed 

wyborami

8.00-10.00 1:15:00 0% 1:15:00 U

23
Debata przed 

wyborami 

prezydenckimi

00:50:00 1

w trakcie 2 

tygodni 

przed 

wyborami

16.00-18.00 0:50:00 0% 0:00:00 U

24 Publicystyka na 

poczatek dnia
00:25:00 3 I-XII

4.00-5.00, 

5.00-6.00
60:00:00 1% 60:00:00 U

25
Poranek informacyjno 

publicystyczny
00:24:00 5 I-VI, IX-XII 6.00-10.00 85:12:00 1% 85:12:00 U + NP.

26
Poranek informacyjno 

publicystyczny - 

wakacje

00:20:00 5 VII-VIII 6.00-11.00 14:40:00 0% 14:40:00 U

27 Kontra 00:15:00 1 I-VI, IX-XII 8.00-9.00 10:15:00 0% 5:00:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)



28 Teraz się dzieje 00:15:00 5 I-VI, IX-XII 10.00-15.00 53:15:00 1% 39:00:00 U

29 Wakacyjne Teraz się 

dzieje
00:20:00 5 VII-VIII 11.00-16.00 14:40:00 0% 7:00:00 U

30 Mija dzień (w tym 

gość dnia)
00:25:00 5 I-VI, IX-XII 15.00-18.00 88:20:00 1% 88:20:00 U

31 Publicystyka na 

koniec dnia
0:35:00 - 0:50:00 2 I-XII

2.00-3.00, 

3.00-4.00
73:40:00 1% 73:40:00 U

32
Reakcja 24 00:10:00 2 IX-XII

4.00-5.00,  

16.00-18.00
5:20:00 0% 5:20:00 U

33
Młode spojrzenie 00:10:00 2 VII-VIII

4.00-5.00, 

16.00-18.00
3:00:00 0% 3:00:00 M

34 Radio + telewizja 00:05:00 1 IV-VI 8.00-10.00 1:00:00 0% 1:00:00 U

35 Reportaż na początek 

dnia
00:15:00 1 I-XII 4.00-5.00 13:00:00 0% 13:00:00 U

36
Mija dzień - reportaż 00:15:00 1 I-VI, IX-XII 17.00-18.00 10:45:00 0% 10:45:00 U

37 Reportaż na koniec 

dnia
00:15:00 1 I-XII

2.00-3.00, 

3.00-4.00
13:00:00 0% 13:00:00 U

38 Sami swoi 00:45:00 1 I-XII 22.15-23.00 37:30:00 0% 37:30:00 U

0%

0%

0%

0%

39 Romanlandia 00:10:00 1 I-XII 6.50 8:40:00 0% 0:00:00 U

40
Rozmowy religijne 00:15:00 5/rok

I, IV, VI, XI, 

XII
6.00-18.00 1:15:00 0% 1:15:00 U

41 Wartościowe święta 00:30:00 2/rok IV, XII 8.00-9.00 1:00:00 0% 0:00:00 U

Inne audycje publicystyczne 42 Loża szyderców 00:35:00 5 I-VI, IX-XII 18.00-19.00 121:55:00 1% 60:00:00 U

43 Bez barier Dolny 

Śląsk
00:05:00 1 VII-VIII 16.00-18.00 0:45:00 0% 0:45:00 NP.

RAZEM 620:57:00 7% 521:22:00

W tym: 

10:55:00 0%

37:30:00 0%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

b) Reportaże oraz inne formy 

dokumentalne dotyczące 

regionu, interwencyjne i 

społeczne 

c) Audycje dla mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz dla 

społeczności posługujących się 

językiem regionalnym, tworzone 

w językach tych mniejszości i 

społeczności.

Audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców 

(§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 

r.)
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KULTURA
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1
) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedyncz

ego 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci -

D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

44 Wieczór z kultura 0:30:00 3 I-VI, IX-XII 19.00-20.00 64:30:00 1% 64:30:00 U

45

Kultura na początek dnia 0:40:00 2 I-XII
4.00-5.00, 

5.00-6.00
68:20:00 1% 68:20:00 U

46
Kultura na koniec dnia 0:50:00 2 I-XII

2.00-3.00, 

3.00-4.00
86:40:00 1% 86:40:00 U

47 Niedziela dla młodzieży 0:15:00 1 I-VI, IX-XII 20.00-22.00 10:15:00 0% 10:15:00 M

48
Teraz się dzieje - informator 

kulturalny
0:15:00 5 I-VI, IX-XII 10.00-15.00 53:15:00 1% 53:15:00 U

49 Teraz się dzieje - informator 

kulturalny - wakacje
0:15:00 5 VII-VIII 11.00-16.00 11:00:00 0% 11:00:00 U

0%

0%

0%

50

Cień słów 0:07:00 2 IX-X
4.00-5.00, 

10.00-15.00
2:00:00 0% 2:00:00 M

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a) Audycje prezentujące dzieła i 

popularyzujące wiedzę o kulturze i sztuce 

regionu

b) Informacje o bieżących wydarzeniach 

z różnych dziedzin kultury i sztuki (w 

tym serwisy kulturalne) oraz magazyny 

kulturalne, wspomagające wybór 

aktywnych form udziału w kulturze

 c) Audycje popularyzujące twórców 

regionalnych 



51
Teraz się dzieje - Odbiór 

kultury - wywiad kulturalny
0:15:00 2 I-VI, IX-XII 10.00-15.00 21:30:00 0% 21:30:00 U

52 Wakacyjne Teraz się dzieje - 

Odbiór kultury - wywiad 

kulturalny

0:15:00 2 VII-VIII 11.00-16.00 4:30:00 0% 4:30:00 U

53 Poranek informacyjno-

publicystyczny - publicystyka 

kulturalna

0:08:00 1 I-VI, IX-XII 6.00-10.00 5:44:00 0% 5:44:00 U

54 Poranek informacyjno-

publicystyczny - publicystyka 

kulturalna

0:08:00 1 VII-VIII 6.00-11.00 1:12:00 0% 1:12:00 U

55

Przegląd Piosenki Aktorskiej 0:50:00

2/tydzień w 

trakcie 

trwania 

przeglądu

III 19.05-21.00 2:30:00 0% 2:30:00 U

56

Jazz Nad Odrą 0:50:00

1/w trakcie 

trwania 

festiwalu

IV 20.00-21.00 0:50:00 0% 0:50:00 U

57
Wrocław Europejska Stolica 

Kultury
0:50:00 1/mc I,IV,IX,XII 16.00-18.00 3:20:00 0% 3:20:00 U

0%

58 Dobry wieczór słuchowisko 0:20:00 1 VII-VIII 20.00-22.00 3:00:00 0% 0:00:00 U

59
Wieczór z kultura - 

słuchowisko
0:15:00 1 I-VI, IX-XII 19.00-20.00 10:45:00 0% 0:00:00 U

60 Noc z kryminałem 0:35:00 2/mc I-VI, IX-XII 2.00-3.00 12:15:00 0% 0:00:00 U

0%

0%

61
Słuchowisko dla dzieci 0:50:00 2/rok VI, XII

19:00 - 

20:00
1:40:00 0% 1:40:00 D

0%

0%

0%

0%

62 powieść radiowa 0:05:00 5 I-XII 22.00-23.00 21:00:00 0% 0:00:00 U

f) Różnego rodzaju artystyczne formy 

udramatyzowane dla dzieci i młodzieży, 

w tym bajki i słuchowiska

g) Proza i poezja czytana na antenie

 c) Audycje popularyzujące twórców 

regionalnych 

 d) Reportaże radiowe i inne formy 

prezentujące kulturę i sztukę regionu

e) Słuchowiska radiowe



0%

0%

0%

0%

0%

63 reportaż artystyczny 0:50:00 2 IV, XII po 19.00 1:40:00 0% 1:40:00 U

0%

0%

0%

0%

0%

0%

64

Wratislavia Cantans 0:50:00

I w trakcie 

trwania 

festiwalu

IX 19.00-20.00 0:50:00 0% 0:50:00 U

0%

0%

0%

0%

0%

65 RW klasycznie 0:05:00 2 I-XII 0.00-0.15 8:40:00 0% 0:00:00 U

66 Klasyczny felieton kulturalny 0:10:00 1 I-VI, IX-XII 19.00-20.00 7:00:00 0% 0:00:00 U

0%

0%

0%

67 Teatr i książki 0:25:00 1 I-VI, IX-XII 13.00-14.00 16:40:00 0% 8:20:00 M

68
Z historii muzyki 0:10:00 6 I-VI, IX-XII

10.00-15.00, 

15.00-18.00, 

20.00-0.00

43:00:00 0% 0:00:00 U

69
Z historii muzyki - wakacje 0:10:00 4 VII-VIII

11.00-16.00, 

16.00-20.00
6:00:00 0% 0:00:00 U

0%

0%

i) Koncerty muzyki klasycznej i 

współczesnej oraz transmisje i 

omówienia ważnych wydarzeń 

artystycznych w dziedzinie muzyki 

klasycznej i współczesnej

j) Prezentacja wykonań utworów muzyki 

klasycznej i współczesnej 

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł 

kultury i sztuki 

g) Proza i poezja czytana na antenie

h) Radiowy reportaż artystyczny 



70 transmisja/relacja z 

uroczystości i wydarzeń 

artystycznych

0:15:00 2/rok

w trakcie 

trwania 

wydarzeń

w godzinie 

trwania 

imprezy

0:30:00 0% 0:30:00 U

0%

0%

0%

0%

0%

71 Lista przebojów ludowych 2:30:00 1 I-XII 7.00-10.00 125:00:00 1% 51:00:00 U

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

72 Muzyczna cyganeria 2:45:00 1 I-XII 0.00-3.00 140:15:00 2% 28:00:00 U

73 Bliżej siebie 2:45:00 1 I-VI, IX-XII 23.00-2.00 112:45:00 1% 0:00:00 U

74

Nowe horyzonty 0:30:00

2/tydzień w 

trakcie 

trwania 

festiwalu

VII 11.00-16.00 1:00:00 0% 1:00:00 U

0%

RAZEM 847:36:00 10% 428:36:00

W tym: 

296:29:00 3%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 0:00:00 0%

m) Prezentacja muzyki ludowej regionu

Inne audycje dotyczące kultury

 Muzyka

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. 

z 27.04.2011 r.)

l) Transmisje i relacje z uroczystości i 

wydarzeń artystycznych związanych ze 

świętami narodowymi i innymi 

ważnymi wydarzeniami  
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EDUKACJA                             

(bez muzyki rozrywkowej 

stanowiącej oprawę audycji - 

zakwalifikować ją do rozrywki; 

wykazać wyłącznie muzykę 

stanowiącą integralną część 

audycji słowno-muzycznych)

N
r 
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1
)

Tytuły / Nazwy 

audycji 

planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedyncz

ego 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci -

D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

75 Teraz się dzieje - 

nauka w Radiu
0:15:00 1 I-VI, IX-XII 11.00-12.00 10:45:00 0% 10:45:00 U

76 Wakacyjne Teraz 

się dzieje - nauka 

w Radiu 

0:15:00 1 VII-VIII 11.00-12.00 2:15:00 0% 2:15:00 U

77 Niedziela dla 

młodzieży
0:15:00 1 I-VI, IX-XII 20.00-22.00 10:15:00 0% 10:15:00 M

0%

0%

0%

78 To moje miejsce - 

konkurs 

historyczny

0:02:00 9 I-VI, IX-XII od 10.00 12:36:00 0% 12:36:00 M

79 Dźwiękowa 

historia - z 

archiwum Radia 

Wrocław

0:45:00 2 I-VI, IX-XII

19.00-

20.00, 3.00-

4.00

63:00:00 1% 63:00:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Audycje popularnonaukowe 

dotyczące różnych dziedzin nauki 

i techniki, w tym omawiające 

nowe technologie

b) Reportaże i inne formy audycji 

dotyczące historii regionu 



80 Teraz się dzieje - 

Dźwiękowa 

historia - z 

archiwum Radia 

Wrocław

0:06:00 2 I-VI, IX-XII

10.00-

15.00, 0.00-

1.00

8:24:00 0% 8:24:00 U

0%

0%

81 Czytanie mnie 

rajcuje
0:05:00 10 IV-V 10.00-15.00 6:30:00 0% 6:30:00 M

82
Wieczór z 

językiem polskim
0:45:00 2 I-VI, IX-XII

5.00-6.00, 

20.00-21.00
60:00:00 1% 60:00:00 M

83
Radzimy na 

sobotę - j.polski
0:06:00 1 I-VI, IX-XII 7.00-12.00 4:06:00 0% 4:06:00 M

0%

84
Głosuję, głosuję, 

głosuję (wybory 

parlamentarne)

0:10:00 2

w trakcie 2 

tygodni 

przed 

wyborami

8.00-10.00 0:40:00 0% 0:40:00 M

85
Głosuję, głosuję, 

głosuję (wybory 

prezydenckie)

0:10:00 2

w trakcie 2 

tygodni 

przed 

wyborami

8.00-10.00 0:40:00 0% 0:00:00 M

86
Ważne wybory 

(wybory 

parlamentarne)

0:10:00 2

w trakcie 2 

tygodni 

przed 

wyborami

10.00-15.00 0:20:00 0% 0:20:00 U

87
Ważne wybory 

(wybory 

prezydenckie)

0:10:00 2

w trakcie 2 

tygodni 

przed 

wyborami

10.00-15.00 0:20:00 0% 0:20:00 U

88 Teraz się dzieje - 

edukacja 

obywatelska

0:15:00 1 I-VI, IX-XII 11.00-12.00 10:45:00 0% 10:45:00 U

89 Wakacyjne Teraz 

się dzieje - 

edukacja 

obywatelska

0:15:00 1 VII-VIII 11.00-12.00 2:15:00 0% 2:15:00 U

b) Reportaże i inne formy audycji 

dotyczące historii regionu 

c) Audycje popularnonaukowe i 

poradnicze upowszechniające 

wiedzę o języku polskim

d) Audycje poświęcone edukacji 

obywatelskiej, w tym poszerzające 

wiedzę w zakresie prawa 

wyborczego i kompetencji 

wybieranych władz 



90 Mija dzień - 

edukacja 

obywatelska

0:10:00 1 I-VI, IX-XII 15.00-18.00 7:00:00 0% 7:00:00 U

91
Audycja dla 

seniorów
0:45:00 1 I-XII 10.15-12.00 38:15:00 0% 38:15:00 S

92
Markowa 

niedziela - 

Radzimy zdrowo

0:25:00 1 I-XII 12.00-17.00 21:15:00 0% 21:15:00 U + NP.

93 Wakacyjne Teraz 

się dzieje - 

audycje 

poradnicze

0:15:00 1 VII-VIII 11.00-12.00 2:15:00 0% 0:00:00 U

94 Edukacja na 

początek dnia - 

wakacje

0:30:00 1 VII-VIII 5.00-6.00 4:30:00 0% 0:00:00 U

95 Edukacja na 

początek dnia 
0:25:00 1 I-XII 5.00-6.00 20:00:00 0% 20:00:00 U

96 Niedziela dla 

młodzieży
0:15:00 1 I-VI, IX-XII 20.00-22.00 10:15:00 0% 10:15:00 M

97
Akademia 

młodego radiowca
0:10:00 1 I-XII 10.00-10.15 8:40:00 0% 0:00:00 D

98 Na wiosnę daj 

nadzieję, zostań 

dawcą

0:03:00 15 III 10.00-15.00 3:00:00 0% 3:00:00 M

0%

0%

0%

0%

0%

0%

99 Markowa 

niedziela - 

poradniki

0:15:00 1 I-XII 12.00-17.00 12:45:00 0% 12:45:00 U

d) Audycje poświęcone edukacji 

obywatelskiej, w tym poszerzające 

wiedzę w zakresie prawa 

wyborczego i kompetencji 

wybieranych władz 

Audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców 

(§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 r.)

e) Audycje poradnicze z zakresu 

prawa, ekologii i zdrowia

f) Audycje służące 

intelektualnemu, estetycznemu i 

społecznemu rozwojowi dzieci i 

młodzieży, adresowane specjalnie 

do tej kategorii odbiorców

Inne audycje edukacyjne



100
Radzimy na 

sobotę
0:30:00 1 I-XII 7.00-12.00 25:00:00 0% 25:00:00 U

101
Dolnośląski/Zimo

wy Rozkład Jazdy
0:35:00 1 I-XII 9.00-17.00 30:20:00 0% 30:20:00 U

102
Edukacja na 

koniec dnia
0:50:00 1 I-XII

2.00-3.00, 

3.00-4.00
43:20:00 0% 43:20:00 U

103
Archiwum Radia 

Wrocław
0:50:00 5 I-XII

3.00-4.00, 

4.00-5.00
216:40:00 2% 216:40:00 U

RAZEM 636:06:00 7% 620:01:00

W tym: 

0:00:00 0%

0:00:00 0%Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

 Muzyka

Inne audycje edukacyjne
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UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

SPORT

N
r 

au
d

y
cj

i 
(t

ak
 j

ak
 w

 z
ał

ąc
zn

ik
u

 n
r 

1
)

Tytuły / Nazwy 

audycji 

planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedyncz

ego 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci -

D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

104
Biegaj z Radiem 

Wrocław
0:15:00 1 I-XII 17.00-20.00 12:45:00 0% 12:45:00 U

105 No to jazda 0:05:00 1 VII-VIII 17.00-20.00 0:45:00 0% 0:45:00 M

106 Sport zimowy dla 

malucha
0:10:00 1 I-II 17.00-20.00 1:30:00 0% 1:30:00 D

107
Sport dla malucha 0:10:00 1 IX-XI 17.00-20.00 2:10:00 0% 2:10:00 D

108

szus 0:04:00 5 I-III, XII

6.00-10.00, 

15.00-

18.00, 7.00-

12.00, 17.00-

20.00

5:28:00 0% 5:28:00 M

0%

0%

109 Transmisje 

meczów WKS 

Śląsk

1:00:00 3/rok

w czasie 

trwanie 

rozgrywek

15.00-22.00 3:00:00 0% 3:00:00 U

0%

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

a) Audycje poświęcone 

aktywnemu wypoczynkowi 

i sportowi powszechnemu 

oraz popularyzujące sport 

wśród dzieci i młodzieży 

b) Transmisje i relacje z 

wydarzeń sportowych o 

ważnym znaczeniu 

regionalnym, narodowym, 

międzynarodowym, 

odbywających się na terenie 

rozpowszechniania 

programu



0%

0%

0%

0%

0%

0%

110 Sportowy 

weekend
1:20:00 2 I-XII 17.00-20.00 136:00:00 2% 136:00:00 U

111 Sportowe 

podsumowanie
0:15:00 1 I-VI, IX-XII 6.00-10.00 10:15:00 0% 10:15:00 U

112 Serwisy sportowe 0:02:30 43 I-XII 6.00-23.00 93:10:00 1% 88:00:00 U

0%

0%

RAZEM 265:03:00 3% 259:53:00

b) Transmisje i relacje z 

wydarzeń sportowych o 

ważnym znaczeniu 

regionalnym, narodowym, 

międzynarodowym, 

odbywających się na terenie 

rozpowszechniania 

programu

Inne audycje dotyczące 

sportu (w tym serwisy 

sportowe i magazyny 

dotyczące sportu 

kwalifikowanego, 

wyczynowego)
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UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

ROZRYWKA

N
r 

au
d

y
cj

i 
(t

ak
 j

ak
 w

 z
ał

ąc
zn

ik
u

 n
r 

1
) Tytuły / Nazwy 

audycji planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedyncz

ego 

wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci -

D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

113

Muzycznie przed nocą - 

autorska audycja 

muzyczna z wyłącznie 

polską muzyką

3:20:00 1 I-VI, IX-XII 20.00-0.00 146:40:00 2% 0:00:00 U

114 Muzycznie przed nocą - 

autorska audycja 

muzyczna z wyłącznie 

polską muzyką - 

wakacje

4:10:00 1 VII-VIII 16.00-21.00 33:20:00 0% 0:00:00 U

115 Niedzielne Studio 202 0:20:00 1 I-XII 14.30-15.00 17:20:00 0% 8:00:00 U

116 Szczypta Studia 202 0:08:00 5 I-XII 22.00-23.00 34:40:00 0% 30:00:00 U

117 Muzyczna bitwa 0:07:00 10 I-II, XII 6.00-17.00 14:00:00 0% 4:30:00 M

118
Muzyczna bitwa - 

przesłuchania
0:03:00 12 XI 9.00-21.00 2:24:00 0% 2:24:00 M

119 Muzyczna bitwa - 

retransmisja koncertów 

finałowych

1:40:00 1 IV 20.00-24.00 3:20:00 0% 0:00:00 M

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Różnorodne formy twórczości 

rozrywkowej ze szczególnym 

uwzględnieniem wkładu 

artystycznego polskich 

twórców i wykonawców



120
Sobotnie muzyczne 

pasmo południowe
3:35:00 1 I-XII 12.00-17.00 186:20:00 2% 0:00:00 U

121

Debiuty na start 0:07:00 14 I-XII
5.05, 13.30, 

23.50
70:00:00 1% 0:00:00 U

122 Muzycznie przed nocą - 

autorskie audycje 

muzyczne

3:20:00 5 I-VI, IX-XII
20.00-0.00, 

21.00-1.00
696:50:00 8% 0:00:00 U

123

Wakacyjne autorskie 

audycje muzyczne
4:00:00 4 VII-VIII 16.00-21.00 144:00:00 2% 0:00:00 U

124
Muzyka nocą 2:12:00 7 I-VI, IX-XII 0.00-6.00 664:21:00 8% 0:00:00 U

125

Muzyka nocą - 

wakacje
5:27:00 7 VII-VIII

21.00 

(20.00, 

23.00) - 

6.00

343:44:00 4% 0:00:00 U

126 oprawa muzyczna 

pasm
6:12:00 7 I-XII 0.00-0.00 2261:15:00 26% 0:00:00 U

127 Przegląd kanałów TV 0:20:00 1 I-VII, IX-XII 10.00-11.00 78:20:00 1% 0:00:00 U

0%

RAZEM 4696:34:00 54% 44:54:00

W tym: 

4478:55:00 51% Muzyka

Różnorodne formy twórczości 

rozrywkowej ze szczególnym 

uwzględnieniem wkładu 

artystycznego polskich 

twórców i wykonawców

Inne audycje o charakterze 

rozrywkowym, np. rozmaite 

"gale", muzyka oprawowa z 

innych kategorii, itp.
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 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu audycji 

w rocznym programie 

(% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 10:00:00 0%

Autopromocja 40:00:00 0%

Reklama 360:00:00 4%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)
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Kategorie audycji                    

łącznie w roku       

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie (% )

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział tematyki 

regionalnej (% w 

roku)

Czas słowa
Udział słowa (% 

w roku)
Czas muzyki

Udział muzyki 

(% w roku)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INFORMACJA 1283:44:00 15% 819:11:00 9% 1283:44:00 15%

PUBLICYSTYKA 620:57:00 7% 521:22:00 6% 620:57:00 7%

KULTURA 847:36:00 10% 428:36:00 5% 551:07:00 6% 296:29:00 3%

EDUKACJA 636:06:00 7% 620:01:00 7% 636:06:00 7% 0:00:00 0%

SPORT 265:03:00 3% 259:53:00 3% 265:03:00 3%

ROZRYWKA 4696:34:00 54% 44:54:00 1% 217:39:00 2% 4478:55:00 51%

Ogłoszenia nadawcy 10:00:00 0%

Autopromocja 40:00:00 0%

Reklama 360:00:00 4%

Razem 8760:00:00 100% 2693:57:00 31% 3574:36:00 41% 4775:24:00 55%

Średni czas programu na dobę 

(w godzinach) 24:00:00

W tym:

10:55:00 0%

37:30:00 0%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla 

społeczności posługujących się językiem regionalnym, tworzone w 

językach tych mniejszości i społeczności.



Załącznik nr 1
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Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej 

audycji (jeśli dany tytuł 

jest nową pozycją w 

programie - wpisać: nowa 

audycja )

Opis audycji                                                      

(dziedziny i obszary tematyczne; adresat; jeśli 

dotyczy tematyki regionalnej –  w jakim zakresie)

Jeżeli audycji będzie 

towarzyszyła tzw. oferta 

multimedialna – należy ją 

scharakteryzować 

Jeżeli audycja będzie wspólnym 

przedsięwzięciem programowym z 

innym programem lub spółką mediów 

publicznych - podać nazwę spółki oraz 

opisać na czym ta współpraca będzie 

polegała

1 2 3 4 5

1 serwis informacyjny

dzienniki - najważniejsze informacje z kraju, regionu i 

świata; adresat uniwersalny; tematyka regionalna w 

ponad 50% Nadawane przez cały rok, każdego dnia 

tygodnia, przez całą dobę z wyjątkiem Wielkanocy, 

Bożego Narodzenia, Sylwesta, Nowego Roku oraz 

programów specjalnych w tym transmisji oraz 

retransmisji imprez, koncertów, wydarzeń kulturalnych 

itp. 

większość informacji z regionu 

zamieszczana jest na stronie 

internetowej www.prw.pl . Informacja 

zamieszczona jest w formie 

tekstowej z załączonym dźwiękiem, 

zdjęciem lub filmem a także 

miejscem na komentarz słuchacza. 

Informacje zamieszczone są również 

w aplikacjach na tablety i smartfony.

nd

2

Poranek informacyjno 

publicystyczny

część informacyjna porannego pasma, w tym 

informacje podawane przez prowadzącego, relacje, 

materiały reporterskie z regionu przedstawiające 

najważniejsze wydarzenia istotne dla regionu. Adresat 

uniwersalny; w pasmie przeważa tematyka regionalna.

większość informacji z regionu 

zamieszczana jest na stronie 

internetowej www.prw.pl . Informacja 

zamieszczona jest w formie 

tekstowej z załączonym dźwiękiem, 

zdjęciem lub filmem a także 

miejscem na komentarz słuchacza. 

nd

3

Poranek informacyjno 

publicystyczny

część informacyjna porannego pasma, w tym 

informacje podawane przez prowadzącego, relacje, 

materiały reporterskie z regionu przedstawiające 

najważniejsze wydarzenia istotne dla regionu. Adresat 

uniwersalny; w pasmie przeważa tematyka regionalna.

większość informacji z regionu 

zamieszczana jest na stronie 

internetowej www.prw.pl . Informacja 

zamieszczona jest w formie 

tekstowej z załączonym dźwiękiem, 

zdjęciem lub filmem a także 

miejscem na komentarz słuchacza. 

nd

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



4

Mija dzień 

część informacyjna popołudniowego pasma, w 

tym informacje podawane przez prowadzącego, 

relacje, materiały reporterskie z regionu 

przedstawiające najważniejsze wydarzenia 

istotne dla regionu. Adresat uniwersalny; w 

pasmie przeważa tematyka regionalna.

większość informacji z regionu 

zamieszczana jest na stronie 

internetowej www.prw.pl . 

Informacja zamieszczona jest w 

formie tekstowej z załączonym 

dźwiękiem, zdjęciem lub filmem 

a także miejscem na komentarz 

słuchacza. 

nd

5

Serwis wyborczy - wybory do 

Sejmu i Senatu (nowa 

audycja)

specjalny serwis Radia Wrocław podsumowujący 

najważniejsze informacje związane z wyborami 

parlamentarnymi. Adresat uniwersalny; serwis w 

ujęciu regionalnym

serwis wyborczy dostępny będzie 

także na stronie www.prw.pl oraz 

w aplikacjach na tablety i 

smartfony. Do materiału 

dźwiękowego dołaczone będą 

teksty informacji, zdjęcia, 

kalendarz wyborczy itd. 

nd

6

serwis ekonomiczny

serwis poświęcony informacjom gospodarczym 

m.in. rynek pracy, rynek finansów, Giełda 

Papierów Wartościowych, rynek mieszkaniowy, 

gospodarka i inwestycje. Adresat uniwersalny;  

około 1/3 czasu serwisu stanowić będą 

informacje dotyczące regionu.

większość informacji z regionu 

zamieszczana jest na stronie 

internetowej www.prw.pl . 

Informacja zamieszczona jest w 

formie tekstowej z załączonym 

dźwiękiem, zdjęciem lub filmem 

a także miejscem na komentarz 

słuchacza. Informacje 

zamieszczone są również w 

aplikacjach na tablety i 

smartfony.

nd

7

Teraz się dzieje - informacje 

prezenterskie

Teraz się dzieje - pasmo południowe Radia 

Wrocław złożone jest z elementów należących do 

różnych kategorii programowych - tutaj zaliczone 

zostały wszelkie informacje podawane przez 

prezentera (aktualne informacje ze świata, kraju i 

regionu). Adresat audycji uniwersalny; tematyka 

regionalna około 20 %.

nd nd

8 Teraz się dzieje - informacje 

prezenterskie

jw. Pasmo Teraz się dzieje - emitowane w 

miesiącach wakacyjnych
nd nd

9

Przegląd prasy

Przegląd prasy. Adresat uniwersalny; tematyka 

regionalna stanowi około połowę czasu trwania 

audycji. Emisja w każdy dzień roboczy + soboty 

(bez świąt).

nd nd

10 Wybory do sejmu i senatu 

(nowa audycja)

nieodpłatne audycje wyborcze (wg ustawy z 5 I 

2011 r. Kodeks wyborczy)
nd nd



11

Debata polityczna

Audycja publicystyczna prezentująca stanowiska 

partii politycznych, dyskusja na żywo z udziałem 

polityków na najważniejsze aktualne tematy 

dotyczące kraju i regionu. Adresat uniwersalny; 

tematyka regionalna stanowi większość czasu 

nadawania audycji.

Audycja zamieszczana jest na 

stronie internetowej Radia 

Wrocław opatrzona zdjęciami 

oraz komentarzami słuchaczy.
nd

12

Debata polityczna - skrót

Fragmenty Debaty politycznej, wypowiedzi 

polityków stanowiące podstawę do dyskusji w 

popołudniowym paśmie Mija dzień, z wyjątkiem 

ewentualnych programów specjalnych.

Audycja zamieszczana jest na 

stronie internetowej Radia 

Wrocław opatrzona zdjęciami 

oraz komentarzami słuchaczy.

nd

13

Gospodarka przede 

wszystkim

Audycja publicystyczna prezentująca stanowiska 

związków zawodowych i pracodawców.  Adresat 

uniwersalny; tematyka regionalna stanowi połowę 

czasu nadawania audycji.
nd nd

14

Wywiad polityczny

Audycja publicystyczna - wywiad z goścmi, 

przedstawicielami partii politycznych. Adresat 

uniwersalny; tematem audycji są najważniejsze 

sprawy publiczne w ujęciu regionalnym.

Audycja zamieszczana jest na 

stronie internetowej Radia 

Wrocław opatrzona zdjęciami 

oraz komentarzami słuchaczy.

nd

15
Radzimy na sobotę - OPP - 

audycje przygotowane przez 

Radio Wrocław

Audycja opisujące działalność OPP z prezentacją 

nieodpłatnej działalności dolnośląskich 

organizacji. Adresat audycji uniwersalny; 

tematyka w 100 % regionalna.

nd nd

16 Publicystyka na początek dnia  

- OPP - audycje 

przygotowane przez Radio 

Wrocław

Audycja opisujące działalność OPP z prezentacją 

nieodpłatnej działalności dolnośląskich 

organizacji. Adresat audycji uniwersalny; 

tematyka w 100 % regionalna.

nd nd

17

1% - audycje przygotowane 

przez Radio Wrocław

audycje informujące o możliwości przekazania 

1% podatku emitowane zgodnie z 

rozporządzeniem KRRiT w okresie 1.01-30.04. 

Adresat uniwersalny.

nd nd

18 OPP - audycje dostarczone 

przez organizacje

Audycje dostarczone przez organizacje pożytku 

publicznego. Tematyka regionalna.
nd nd

19

serwis drogowy

informacje dotyczące utrudnień w ruchu, 

objazdów, nowych tras, wypadków, korków, 

ograniczeń w ruchu dotyczących najważniejszych 

tras na Dolnym Śląsku oraz dróg tranzytowych w 

regionach sąsiadujących z Dolnym Śląskiem. 

Adresat uniwersalny; tematyka regionalna.

serwis drogowy dostępny jest 

także na stronie www.prw.pl oraz 

w aplikacjach na tablety i 

smartfony. nd



20

prognoza pogody

najważniejsze informacje pogodowe. Adresat 

uniwersalny; tematyka regionalna. Nadawane 

przez cały rok, każdego dnia tygodnia, przez całą 

dobę z wyjątkiem Wielkanocy, Bożego 

Narodzenia, Sylwesta, Nowego Roku oraz 

programów specjalnych w tym transmisji oraz 

retransmisji imprez, koncertów, wydarzeń 

kulturalnych itp. 

prognoza pogody dostępna jest 

także na stronie www.prw.pl oraz 

w aplikacjach na tablety i 

smartfony.
nd

21

Parlamentarny ring (nowa 

audycja)

Program publicystyczny, debata z udziałem 

lokalnych przedstawicieli ugrupowań politycznych 

startujących w wyborach, prezentujący 

różnorodność oraz specyfikę regionalną z 

elementami edukacji obywatelskiej. Adresat 

uniwersalny.

Prezentowane treści (w tym 

multimedia, zdjęcia, ewentualne 

materaiły wideo) zostaną 

umieszczone w portalu rozgłośni.
nd

22

Jedynki parlamentarne (nowa 

audycja)

Wywiady z przedstawicielami ugrupowań 

startującymi z list dolnośląskich do wyborów. 

Audycja uwzględniająca różnorodność 

ugrupowań z uwzględnieniem pluralizmu 

prezentowanych treści. Tematyka w 100 

procentach regionalna.

Prezentowane treści (w tym 

multimedia, zdjęcia, ewentualne 

materaiły wideo) zostaną 

umieszczone w portalu rozgłośni.
nd

23

Debata przed wyborami 

prezydenckimi (nowa 

audycja)

Program publicystyczny, debata z udziałem 

lokalnych przedstawicieli ugrupowań politycznych 

startujących w wyborach, prezentujący 

różnorodność oraz specyfikę regionalną z 

elementami edukacji obywatelskiej. Adresat 

uniwersalny.

Prezentowane treści (w tym 

multimedia, zdjęcia, ewentualne 

materaiły wideo) zostaną 

umieszczone w portalu rozgłośni.
nd

24

Publicystyka na poczatek dnia

Opinie, analizy, komentarze z regionu. 

Najciekawsze materiały, relacje, rozmowy z 

poprzednich dni. Adresat uniwersalny; tematyka 

regionalna.

nd

nd

25

Poranek informacyjno 

publicystyczny

Część publicystyczna pasma - materiały 

reporterskie, dyskusje ze słuchaczami, wymiana 

opinii i poglądów na tematy związane z 

aktualnymi wydarzeniami.Adresat uniwersalny. 

Cyklicznie problematyka osób nieprłnosprawnych - 

adresat NP.; tematyka regionalna

Materiały reporterskie 

stanowiace podstawę do rozmów 

i dyskusji dostępne są wraz ze 

zdjęciami/filmami na stronie 

internetowej. Możliwe jest także 

komentowanie przez słuchaczy.

nd



26

Poranek informacyjno 

publicystyczny - wakacje

jw. Poranek informacyjno publicystyczny  - 

emitowany w miesiącach wakacyjnych

Materiały reporterskie 

stanowiace podstawę do rozmów 

i dyskusji dostępne są wraz ze 

zdjęciami/filmami na stronie 

internetowej. Możliwe jest także 

komentowanie przez słuchaczy.

nd

27

Kontra

audycja prezentująca odmienne poglądy 

publicystów na aktualne wydarzenia. Adresat 

uniwersalny, audycja w około połowie poświęcona 

jest tematyce regionalnej.

nd nd

28

Teraz się dzieje

kontakt ze słuchaczem, dyskusja, wymiana opiniii 

poglądów na tematy związane z aktualnymi 

wydarzeniami. Adresat uniwersalny, audycja w 

około połowie poświęcona jest tematyce 

regionalnej.

nd nd

29
Wakacyjne Teraz się dzieje

jw. Pasmo Teraz się dzieje - emitowane w 

miesiącach wakacyjnych
nd nd

30

Mija dzień (w tym gość dnia)

Rozmowa z gościem dnia, treści publicystyczne, 

a także rozmowy ze słuchaczami na aktualne 

tematy, dyskusje na temat emitowanych 

materiałów, reportaży, rozmów. Adresat audycji 

uniwersalny, tematyka audycji regionalna.

Rozmowy, materiały reporterskie 

stanowiace podstawę do rozmów 

i dyskusji dostępne są wraz ze 

zdjęciami/filmami na stronie 

internetowej. Możliwe jest także 

komentowanie przez słuchaczy.

nd

31

Publicystyka na koniec dnia 

(nowa audycja)

Opinie, analizy, komentarze z regionu. 

Najciekawsze materiały, relacje, rozmowy z 

poprzednich dni. Adresat uniwersalny; tematyka 

regionalna.

nd nd

32

Reakcja 24  (nowa audycja)

Audycja interwencyjna odpowiadająca na 

potrzeby społeczności lokalnych. Adresat 

uniwesalny. Tematyka regionalna.

Materiały reporterskie wraz z 

multimediami (zdjęcia, nagrania, 

ewentualnie wideo) dostępnie na 

portalu rozgłośni oraz na 

aplikacjach mobilnych.

nd

33

Młode spojrzenie (nowa 

audycja)

Cykl reportaży dotyczących problemów młodych 

ludzi z uwzględnieniem specyfiki dolnośląskiej. W 

całości audycje z tematyką regionalną. 

Adresowana do młodzieży.

Materiały reporterskie wraz z 

multimediami (zdjęcia, nagrania, 

ewentualnie wideo) dostępnie na 

portalu rozgłośni oraz na 

aplikacjach mobilnych.

nd



34

Radio + telewizja (nowa 

audycja)

Audycje realizowana wspólnie z ośrodkiem TVP 

we Wrocławiu. Dotyczące w 100 procentacg 

problematyki regionalnej, debaty, dyskusje. 

Adresat Uniwersalny.

Rozmowy, materiały reporterskie 

stanowiace podstawę do rozmów 

i dyskusji dostępne są wraz ze 

zdjęciami/filmami na stronie 

internetowej. Możliwe jest także 

komentowanie przez słuchaczy.

Współpraca z TVP Wrocław w 

zakresie opracowana merytorycznego 

poruszanych tematów, współnej 

prezentacji treści (w całości lub 

fragmentach). Wzajemne zapowiedzi 

audycji.

35

Reportaż na początek dnia

Reportaż radiowy. Adresat audycji uniwersalny; 

tematyka regionalna.

Reportaż wraz ze zdjęciami, 

filmami, komentarzami dostępny 

na stronie internetowej Radia 

Wrocław

nd

36

Mija dzień - reportaż

Reportaż radiowy. Adresat audycji uniwersalny; 

tematyka regionalna. Emisja w paśmie 

popołudniowym poprzedzona skrótem 

emitowanym rano i zajawkami w serwisach. Czas  

emisji utrwalony wieloletnim nadawaniem 

reportaży w tej porzez dnia.  

Reportaż wraz ze zdjęciami, 

filmami, komentarzami dostępny 

na stronie internetowej Radia 

Wrocław nd

37

Reportaż na koniec dnia 

(nowa audycja)

Reportaż radiowy. Adresat audycji uniwersalny; 

tematyka regionalna.

Reportaż wraz ze zdjęciami, 

filmami, komentarzami dostępny 

na stronie internetowej Radia 

Wrocław

nd

38

Sami swoi

Magazyn dla mniejszości narodowych. Aktualne, 

ważne tematy polityczne, społeczne i kulturalne. 

Audycja skierowana przede wszystkim do 

mniejszości łemkowskiej, ukraińskiej i 

niemieckiej. Tematyka regionalna.

Materiały, zdjęcia, filmy, 

komentarze dostępne na stronie 

www.prw.pl
nd

39
Romanlandia

Publicystyka katolicka, felieton ks. Romana 

Rogowskiego. Adresat audycji uniwersalny.
nd nd

40

Rozmowy religijne

Spotkania z przedstawicielami kościołów przy 

okazji najważniejszych świąt religijnych. Adresat 

audycji uniwersalny; tematyka regionalna. nd nd

41

Wartościowe święta

Audycja poświęcona duchowej stronie świąt z 

szerokim uwzględnieniem róźnorodności religijnej 

regionu. Audycja realizowana przy współpracy z 

przedstawicielami kościołów. Odbiorca 

uniwersalny

nd nd



42

Loża szyderców

Audycja publicystyczno satyryczna, komentarze 

słuchaczy i dziennikarzy na temat 

najważniejszych wydarzeń dnia. Adresat 

uniwersalny, tematyka regionalna stanowi połowę 

jej czasu trwania.

Materiały, zdjęcia, filmy, 

komentarze dostępne na stronie 

www.prw.pl nd

43

Bez barier Dolny Śląsk

Audycja prezentująca sylwetki wybranych osób 

niepełnosprawnych. Cykl reliazowany we 

współpracy z Departamentem Spraw 

Społecznuch Urzędu Marszałkowskiego, ma 

ukazywać pozytywne przykłady aktywności osób 

niepełnosprawnych, przełamywać stereotypy itp.. 

Adresat: osoby niepełnosprawne, tematyka 

regionalna.

nd nd

44

Wieczór z kultura

Magazyn kulturalny prezentujący dolnośląskich 

twórców, ich dorobek, zawierający wywiady, 

relacje z wydarzeń kulturalnych, recenzje 

spektakli teatralnych, operowych, książek, 

felietony. Stałym elementem jest słuchowisko, 

felieton (ujęte w osobnym punkcie planu). W 

audycji relacje z najważniejszych wydarzeń 

kulturalnych Dolnego Śląska. Adresat audycji 

uniwersalny, tematyka w większości regionalna.

nd nd

45

Kultura na początek dnia

Najciekawsze audycje dotyczące kultury, relacje, 

rozmowy z poprzednich dni. Adresat uniwersalny; 

tematyka w większości regionalna.
nd nd

46

Kultura na koniec dnia (nowa 

audycja)

Najciekawsze audycje dotyczące kultury, relacje, 

rozmowy z poprzednich dni. Adresat uniwersalny; 

tematyka w większości regionalna.
nd nd

47

Niedziela dla młodzieży 

(nowa audycja)

Informacje kulturalne prezentujące różnorodność 

aktywności środowisk młodzieżowych z Dolnego 

Śląska. 100 procent treści regionalne. 

Adresowane do młodzieży.

nd nd

48

Teraz się dzieje - informator 

kulturalny

Informacje o lokalnych wydarzeniach kulturalnych 

podawane przez prezentera. Zapowiedzi 

koncertów, spektakli, bilety i zaproszenia dla 

słuchaczy. Adresat uniwersalny; tematyka 

regionalna.

nd nd

49
Teraz się dzieje - informator 

kulturalny - wakacje

jw. Informator kulturalny  emitowany w 

miesiącach wakacyjnych nd nd



50

Cień słów (nowa audycja)

Prezentacja lokalnych twórców literatury oraz ich 

dorobków z uwzględnieniem młodych autorów. 

Treści 100 procent regionalne. Audycja 

skierowana do młodzieży.

nd nd

51

Teraz się dzieje - Odbiór 

kultury - wywiad kulturalny

Rozmowa z gościem, przedstawicielem świata 

kultury. Omówienie najważniejszych zjawisk, 

zachęcanie słuchaczy do czynnego udziału w 

kulturze. Adresat uniwersalny, tematyka 

regionalna.

nd nd

52 Wakacyjne Teraz się dzieje - 

Odbiór kultury - wywiad 

kulturalny

jw. Odbiór kultury -  emitowany w miesiącach 

wakacyjnych nd nd

53

Poranek informacyjno-

publicystyczny - publicystyka 

kulturalna

opinie, analizy, komentarze, twórcy istotni dla 

regionu lub opis zjawisk kulturalnych istotnych dla 

mieszkańców Dolnego Śląska. Materiały 

prezenterskie, relacje reporterów, wywiady, z 

szerokim komentarzem, rozmowy ze 

słuchaczami. Adresat audycji uniwersalny, 

tematyka w większości regionalna.

nd nd

54 Poranek informacyjno-

publicystyczny - publicystyka 

kulturalna

jw. Publicystyka kulturalna  emitowana w 

miesiącach wakacyjnych nd nd

55

Przegląd Piosenki Aktorskiej

audycja specjalna ze studia w miejscu przeglądu - 

relacje z przebiegu festiwalu, recenzje wybranych 

przedstawień i koncertów, wywiady z 

organizatorami, recenzentami, uczestnikami oraz 

twórcami. 

relacje z przebiegu przeglądu 

wraz z materiałami dźwiękowymi, 

zdjęciami dostępne będą na 

stronie internetowej Radia 

Wrocław.

nd

56

Jazz Nad Odrą

audycja specjalna ze studia w miejscu festiwalu - 

relacje z przebiegu festiwalu, recenzje wybranych 

przedstawień i koncertów, wywiady z 

organizatorami, recenzentami, uczestnikami oraz 

twórcami. 

relacje z przebiegu festiwalu 

wraz z materiałami dźwiękowymi, 

zdjęciami dostępne będą na 

stronie internetowej Radia 

Wrocław.

nd

57

Wrocław Europejska Stolica 

Kultury (nowa audycja)

Debata dotycząca Europejskiej Stolicy Kultury - 

Wrocław, prezentacja zagadnień tematycznych, 

dyskusja dotycząca programu i założeń 

wydarzenia. Treści prezentujące lokalną 

różnorodność kulturalną. 100 procent regionalne. 

Adresat uniwersalny.

Materiały reporterskie wraz z 

multimediami (zdjęcia, nagrania, 

ewentualnie wideo) dostępnie na 

portalu rozgłośni oraz na 

aplikacjach mobilnych.

nd

58
Dobry wieczór słuchowisko 

(nowa audycja)

Wieczór z Teatrem Radiowym, wybrane 

słuchowiska, adresat uniwersalny. nd nd



59

Wieczór z kultura - 

słuchowisko

słuchowisko radiowe. Adresat uniwersalny. Czas 

emisji utrwalony wieloletnią obecnością 

słuchowiska w wieczornym paśmie kulturalnym. 
nd nd

60
Noc z kryminałem (nowa 

audycja)

Audycja na którą składa się przegląd słuchowisk 

sensacyjnych, adresat uniwesalny. nd nd

61

Słuchowisko dla dzieci

słuchowisko dla dzieci - teatr małej wyobraźni, 

słuchowisko współtworzone z Ośrodkiem Szkoleń 

Radia Wrocław, z udziałem dzieci. Słuchowisko 

adresowane do dzieci, tematyka regionalna.

Słuchowisko wraz z materiałami 

pokazującymi jego powstawanie, 

zdjęciami, filmami dostępne 

będzie na stronie internetowej 

Radia Wrocław

nd

62 powieść radiowa Powieść radiowa.  Adresat uniwersalny. nd nd
63

reportaż artystyczny
Reportaż artystyczny. Adresat uniwersalny. 

Tematyka regionalna.
nd nd

64

Wratislavia Cantans

audycja specjalna ze studia w miejscu festiwalu - 

relacje z przebiegu festiwalu, recenzje wybranych 

oncertów, wywiady z organizatorami, 

recenzentami, uczestnikami oraz twórcami. 

Adresat uniwersalny, tematyka regionalna.

Relacje z festiwalu wraz ze 

zdjęciami, komentarzami 

dostępne będą na stronie 

internetowej Radia Wrocław nd

65

RW klasycznie

prezentacja najbardziej inspirujących utworów 

muzyki klasycznej. Adresat uniwersalny. nd nd

66

Klasyczny felieton kulturalny

Osobiste spojrzenie red. Marii Woś na w 

kontekście muzyki klasycznej z szeroką jej 

prezentacją. Adresat i tematyka uniwersalna.

Felieton dotępny jest na stronie 

www.prw.pl. Wraz z miejscem na 

komentarze słuchaczy.
nd

67

Teatr i książki

Teatr i książki według Dagmry Chojnackiej - 

skierowana do młodzieży audycja zachęcająca do 

czynnego udziału w kulturze poprzez recenzje 

spektakli teatralnych oraz zachęcająca do 

czytania książek poprzez recenzje wybranych 

specjalnie dla tej grupy odbiorców książek. 

Adresat - młodzież.

Recenzje wraz z dodatkowymi 

materiałami  dostępne będą na 

stronie internetowej radia.

nd

68

Z historii muzyki

Audycja prezentująca ciekawych twórców, 

najważniejsze wydarzenia, płyty, koncerty muzyki 

rozrywkowej w formie recenzji i fragmentów 

utworów. Audycja emitowana także w paśmie 

"Teraz się dzieje", "Mija dzień" i "Muzyka przed 

nocą".

nd nd

69 Z historii muzyki - wakacje jw. Cykl emitowany w okresie wakacyjnym nd nd



70
transmisja/relacja z 

uroczystości i wydarzeń 

artystycznych

relacja z przebiegu imprezy z uwzględnieniem 

treści oraz przesłania towarzyszącemu 

wydarzeniu. Adresat uniwersalny. Tematyka 

związana z regionem.

Relacje wraz ze zdjęciami, 

komentarzami dostępne będą na 

stronie internetowej Radia 

Wrocław

nd

71

Lista przebojów ludowych

audycja kulturalna prezentująca dorobek 

zespołów ludowych z Dolnego Śląska. W audycji 

pokazujemy kulturę ludową i życie w społeczności 

wiejskiej. W ramach audycji rozgrywany jest 

konkurs na najlepszy zespół ludowy. Adresat 

audycji uniwersalny.  Tematyka regionalna.

Notowania listy przebojów, 

nagrania dostępne wraz ze 

zdjęciami na stronie internetowej 

Radia Wrocław. nd

72

Muzyczna cyganeria

autorska audycja muzyczno poetycka 

prezentująca artystów tworzących poza głównymi 

nurtami muzycznymi, w tym nagrania archiwalne. 

Wyłącznie polska muzyka. Adresat uniwersalny.
nd nd

73

Bliżej siebie

autorska audycja muzyczno poetycka 

prezentująca artystów tworzących poza głównymi 

nurtami muzycznymi, w tym nagrania archiwalne. 

Wyłącznie polska muzyka. Adresat: osoby 

niepełnosprawne.

nd nd

74

Nowe horyzonty

audycja specjalna ze studia w miejscu festiwalu - 

relacje z przebiegu festiwalu, recenzje wybranych 

przedstawień i koncertów, wywiady z 

organizatorami, recenzentami, uczestnikami oraz 

twórcami. 

relacje z przebiegu festiwalu 

wraz z materiałami dźwiękowymi, 

zdjęciami dostępne będą na 

stronie internetowej Radia 

Wrocław.

nd

75

Teraz się dzieje - nauka w 

Radiu

audycja edukacyjna - materiały prezenterskie, 

reporterów, wywiady, relacje z szerokim 

komentarzem, rozmowy ze słuchaczami 

dotyczące różnych aspektów nauki i techniki ze 

szczególnym nastawieniem na omawianie 

nowych technologii. Adresat uniwersalny, ujęcie 

tematu regionalne.

nd nd

76 Wakacyjne Teraz się dzieje - 

nauka w Radiu 

jw. Audycja emitowana w okresie wakacyjnym
nd nd

77

Niedziela dla młodzieży 

(nowa audycja)

Audycja poradnikowa prezentująca nowe 

technologie, specyfikę ich wykorzystania przez 

młodych ludzi z elementami edukacji naukowej. 

Adresat - młodzież. Tematyka regionalna.

nd nd



78

To moje miejsce - konkurs 

historyczny (nowa audycja)

Aducja edukacyjna - konstrukcja 

fabularyzowanych zagadek historycznych 

dotyczących wybranych miejsc z regionu. 100 

procent treści regionalnych. Adresat - młodzież.

nd nd

79

Dźwiękowa historia - z 

archiwum Radia Wrocław

W audycji prezentowane będą najciekawsze 

pozycje z cyfryzowanego obecnie archiwum 

Radia Wrocław. Historia, nauka, kultura Dolnego 

Śląska w najbardziej wartościowych pozycjach. 

Adresat uniwersalny, tematyka regionalna.

Audycje wraz z dodatkowymi 

materiałami (zdjęcia, 

scenariusze, skany okładek 

audycji) dostępne będą na 

stronie internetowej.

nd

80

Teraz się dzieje - Dźwiękowa 

historia - z archiwum Radia 

Wrocław

Wybrane najciekawsze fragmenty z audycji 

archiwalnych, poddawanych obecnie procesowi 

digitalizacji.  Adresat uniwersalny, tematyka 

regionalna.

Audycje wraz z dodatkowymi 

materiałami (zdjęcia, 

scenariusze, skany okładek 

audycji) dostępne będą na 

stronie internetowej.

nd

81

Czytanie mnie rajcuje (nowa 

audycja)

Cykl audycji edukacyjnych promujące 

czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży z 

uwzględnieniem działań organizowanych w 

otoczeniu loklanym. Adresowana do młodziezy.

Audycje wraz z dodatkowymi 

materiałami (zdjęcia, 

scenariusze, skany okładek 

audycji) dostępne będą na 

stronie internetowej.

nd

82

Wieczór z językiem polskim 

(nowa audycja)

Adycja edukacyjna poruszająca problematykę 

związaną z poprawna polszczyzną, popularyzacja 

pożądanych form językowych. Audycja z 

udziałem językoznawców. Adresaowana do 

młodzieży.

nd nd

83

Radzimy na sobotę - j.polski

Audycja dla młodzieży - gość - filolog - omawia 

zawiłości języka polskiego w przystępnej dla 

młodzieży formie. 

nd nd

84

Głosuję, głosuję, głosuję 

(wybory parlamentarne) 

(nowa audycja)

Edukacja obywatelska. Audycja z udziałem 

ekspertów, lokalnych autorytetów, prezentująca 

korzyści wynikające z udziału w wyborach. 

Audycja adresowana do młodzieży.

nd nd

85

Głosuję, głosuję, głosuję 

(wybory prezydenckie) (nowa 

audycja)

Edukacja obywatelska. Audycja z udziałem 

ekspertów, lokalnych autorytetów, prezentująca 

korzyści wynikające z udziału w wyborach. 

Audycja adresowana do młodzieży.

nd nd

86
Ważne wybory (wybory 

parlamentarne) (nowa 

audycja)

Wywiady z zaproszonymi gośćmi dotyczące 

edukacjiu obywatelskiej oraz aktywnego 

uczestnictwa w wyborach. Adresat uniwersalny.
nd nd



87

Ważne wybory (wybory 

prezydenckie) (nowa audycja)

Wywiady z zaproszonymi gośćmi dotyczące 

edukacjiu obywatelskiej oraz aktywnego 

uczestnictwa w wyborach. Adresat uniwersalny.
nd nd

88

Teraz się dzieje - edukacja 

obywatelska

audycja promująca postawy obywatelskie. 

Prezentacja wzorców godnych naśladowania w 

wywiadach i materiałach reporterskich. Także 

audycje z udziałem gości omawiających 

znaczenie zachowań prospołecznych i 

proobywatelskich. Zachęcanie do aktywności 

obywatelskiej. Tematyka regionalna.

Audycja dostępna na stronie 

internetowej Radia Wrocław. 

Dodatkowo zdjęcia, materiały 

dziennikarskie, linki do 

ciekawych treści w internecie.

nd

89

Wakacyjne Teraz się dzieje - 

edukacja obywatelska

jw. Audycja emitowana w okresie wakacyjnym Audycja dostępna na stronie 

internetowej Radia Wrocław. 

Dodatkowo zdjęcia, materiały 

dziennikarskie, linki do 

ciekawych treści w internecie.

nd

90

Mija dzień - edukacja 

obywatelska

audycja promująca postawy obywatelskie. 

Prezentacja wzorców godnych naśladowania w 

wywiadach i materiałach reporterskich. Znaczenie 

zachowań prospołecznych i proobywatelskich. 

Zachęcanie do aktywności obywatelskiej. 

Materiały reporterskie, prezenterskie lub 

rozmowa z gościem. Tematyka regionalna.

Audycja dostępna na stronie 

internetowej Radia Wrocław. 

Dodatkowo zdjęcia, materiały 

dziennikarskie, linki do 

ciekawych treści w internecie. nd

91

Audycja dla seniorów

Audycja adresowana do osób w wieku 55 +. 

Prócz poradników dotyczących zdrowia, także 

propagowanie postaw aktywności seniorów. 

Możliwości udziału w działaniach organizacji 

seniorów. Audycja z udziałem gości, kontaktowa 

ze Słuchaczami.  Tematyka regionalna.

nd nd

92
Markowa niedziela - Radzimy 

zdrowo

audycja poradnicza z udziałem ekspertów, 

lekarzy dotycząca zdrowia. Adresat uniwersalny. 

Tematyka regionalna.
nd nd

93

Wakacyjne Teraz się dzieje - 

audycje poradnicze

Materiały prezenterskie, rozmowy z gośćmi, ze 

słuchaczami dotyczące problematyki 

poradnikowej z różnych dziedzin m.in. porady 

prawne, zdrowia, życia codziennego. Adresat 

uniwersalny.

nd nd

94
Edukacja na początek dnia - 

wakacje

Najciekawsze audycje edukacyjne, relacje, 

rozmowy z poprzednich dni. Adresat uniwersalny. nd nd



95

Edukacja na początek dnia 

Najciekawsze audycje edukacyjne, relacje, 

rozmowy z poprzednich dni. Adresat uniwersalny. 

Tematyka regionalna.
nd nd

96

Niedziela dla młodzieży 

(nowa audycja)

Audycja edukacyjna adresowana do młodzieży. 

Prezentująca rózne obszary aktywności, 

zachęcające do aktywnego kreowania 

przestrzeni. Tematyka regionalna.

nd nd

97

Akademia młodego radiowca

Audycja edukacyjna dla dzieci. Zachęca dzieci do 

poznawania świata i innych kultur poprzez 

opowieści o różnych krajach i obyczajach. 

Audycja wraz ze zdjęciami, 

filmami, komentarzami 

zamieszczona na stronie 

internetowej Radia Wrocław.

nd

98

Na wiosnę daj nadzieję, 

zostań dawcą (nowa audycja)

Cykl audycji edukacyjnych prezentujących 

problematykę dawców (szpiku, organów itp.). 

Działnie połączone z akcją społeczną 

zachęcającą do pożądanych zachowań. Adresat - 

młodzież. Tematyka regionalna.

Materiały reporterskie z 

przebiegu akcji wraz z 

multimediami (zdjęcia, nagrania, 

ewentualnie wideo) dostępnie na 

portalu rozgłośni oraz na 

aplikacjach mobilnych.

nd

99

Markowa niedziela - 

poradniki

Audycja poradnikowa: domg, ogród, finanse, 

motoryzacja. Z uwzględnieniem dolnośląskiej 

specyfiki. Adresowana do odbiorcy 

uniwersalnego. Tematyka regionalna. 

nd nd

100

Radzimy na sobotę 

Materiały prezenterskie, reporterów, rozmowy z 

gośćmi, rozmowy ze słuchaczami dotyczące 

różnych dziedzin życia, w tym zdrowia, prawa, 

ekonomii, wychowania, kształcenia, ale też życia 

codziennego itd. Adresat uniwersalny, tematyka 

regionalna.

nd nd

101

Dolnośląski/Zimowy Rozkład 

Jazdy

cykl audycji zrealizowany z wozów satelitarnych z 

różnych miejscowości Dolnego Śląska . Audycja 

ukazująca historię, kulturę, atrakcje 

miejscowości, rozmowy z gośćmi, mieszkańcami. 

Adresat uniwersalny. Tematyka regionalna.

Na stronie internetowej Radia 

Wrocław dostępne relacje z 

całego dnia pobytu Radia 

Wrocław w danej miejscowości. 

Dostępne będą rozmowy z 

gośćmi, ciekawostki, zdjęcia.

nd

102
Edukacja na koniec dnia 

(nowa audycja)

Najciekawsze audycje edukacyjne, relacje, 

rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Adresat 

uniwersalny. Tematyka regionalna.

nd nd

103

Archiwum Radia Wrocław 

(nowa audycja)

Przegląd archiwalnych nagrań Polskiego Radia 

Wrocław. Audycja składająca się z autorskiego 

wyboru zdigitalizowanych fonogramów. 

Prezentacja róznorodności kulturowej oraz 

społecznej Dolnego Śląska. Adresat uniwersalny.

nd nd



104

Biegaj z Radiem Wrocław

Cykl audycji dla pasjonatów biegania jak i osób, 

które biegać dopiero zaczną. Plusy aktywności 

fizycznej, zdrowy styl życia, pokonywanie 

własnych słabości. Wkład Radia Wrocław w 

zdrowie mieszkańców regionu  poprzez 

otwieranie ścieżek biegowych w regionie. Adresat 

uniwersalny, tematyka regionalna.

Audycje, ścieżki biegowe, 

komentarze dostępne będą na 

stronie internetowej radia.

nd

105

No to jazda (nowa audycja)

Prezentacja letnich sportów amatorskich (od 

serfingu do skatingu). Audycja adresowana do 

młodzieży - popularyzująca aktywne formy 

spędzania wolnego czasu.

nd nd

106

Sport zimowy dla malucha 

(nowa audycja)

Cykl audycji edukacyjnych adresowanych do 

dzieci i poświęconych aktywnym formom 

spędzania wolnego czasu. Problematyka 

skoncemtrowana na sportach zimowych.

nd nd

107

Sport dla malucha (nowa 

audycja)

Cykl audycji edukacyjnych adresowanych do 

dzieci i poświęconych aktywnym formom 

spędzania wolnego czasu w czasie roku 

szkolnego. Głównie tematyka pozalekcyjnych 

zajęć sportowych.

nd nd

108

szus

Poradnik sportów zimowych skierowany przede 

wszystkim do młodzieży. Tematyka regionalna. nd nd

109

Transmisje meczów WKS 

Śląsk

transmisje zawodów sportowych. Adresat 

uniwersalny. Tematyka regionalna.

Relacje z zawodów sportowych 

dostępne będą na stronie 

internetowej Radia Wrocław. nd

110

Sportowy weekend

magazyn sportowy, w tym transmisje z wydarzeń 

sportowych istotnych regionalnie, analizy, 

kometarze, opinie, wywiady dotyczące sportu, 

propagowanie form aktywności ruchowej, 

kreowanie mody na aktywne formy spędzania 

czasu. Adresat uniwersalny. Tematyka w 

większości regionalna.

Wyniki, relacje z zawodów 

sportowych, zdjęcia i komentarze 

dostępne będą na stronie 

internetowej Radia Wrocław.
nd

111

Sportowe podsumowanie

pulicystyka sportowa, omówienie najważniejszych 

wydarzeń sportowych z Dolnego Śląska. 

Podsumowanie sportowego weekendu. Adresat 

uniwersalny.

nd nd



112

Serwisy sportowe

informacje sportowe Najważniejsze informacje 

sportowe, wyniki, relacje z 

zawodów sportowych, zdjęcia i 

komentarze dostępne będą na 

stronie internetowej Radia 

Wrocław.

nd

113
Muzycznie przed nocą - 

autorska audycja muzyczna z 

wyłącznie polską muzyką

Muzycznie przed nocą - autorska audycja 

muzyczna zprezentująca dorobek wyłącznie 

polskich artystów wykonawców.  Adresat 

uniwersalny.

nd nd

114
Muzycznie przed nocą - 

autorska audycja muzyczna z 

wyłącznie polską muzyką - 

wakacje

jw. Emisja audycji w okresie wakacyjnym.

nd nd

115
Niedzielne Studio 202

audycja satyryczna, najlepsze skecze i piosenki 

kabaretu Elita. Adresat uniwersalny. 
nd nd

116

Szczypta Studia 202

Codzienna porcja najciekawszych  skeczy i 

piosenek kabaretu Elita. Adresat uniwersalny. nd nd

117

Muzyczna bitwa

Prezentacja młodych zespołów biorących udział w 

organizowanym przez Radio Wrocław konkursie 

muzycznym. Audycja skierowana przede 

wszystkim do młodzieży. Tematyka regionalna.

Zmagania, prezentacje 

zespołów, zdjęcia i filmy 

dostępne na stronie internetowej 

Radia Wrocław.

nd

118

Muzyczna bitwa - 

przesłuchania

Przesłuchania zespołów - kandytatów do udziału 

w konkursie. Przedstawiciele Radia Wrocław - 

dziennikarze muzyczni odwiedzają byłe miasta 

wojewódzkie Dolnego Śląska w poszukiwaniu 

nieodkrytych jeszcze talentów. Audycja 

skierowana przede wszystkim do młodzieży. 

Tematyka regionalna.

Relacje, zmagania, prezentacje 

zespołów, zdjęcia i filmy 

dostępne na stronie internetowej 

Radia Wrocław. nd

119

Muzyczna bitwa - 

retransmisja koncertów 

finałowych

tradycją stało się już retransmitowanie koncertów 

z Sali Koncertowej Radia Wrocław w okresie 

Świąt Wielkanocnych. Audycja skierowana 

przede wszystkim do młodzieży. Tematyka 

regionalna.

Fragmenty koncertów, rozmowy 

z finalistami, zdjęcia dostępne na 

stronie internetowej Radia 

Wrocław.

nd

120
Sobotnie muzyczne pasmo 

południowe (nowa audycja)

Autorska weekendowa audycja muzyczna, wraz z 

lekkimi informacjami o wydarzeniach weekendu. 

Adresat uniwersalny.
nd nd

121
Debiuty na start

Prezentacja młodych twórców muzycznych i 

zespołów.  Adresat uniwersalny.
nd nd

122
Muzycznie przed nocą - 

autorskie audycje muzyczne

Autorskie audycje muzyczne. Adresat 

uniwersalny. nd nd



123 Wakacyjne autorskie audycje 

muzyczne

Autorskie audycje muzyczne. Adresat 

uniwersalny.
nd nd

124
Muzyka nocą

Nocna audycja muzyczna. Adresat uniwersalny.
nd nd

125
Muzyka nocą - wakacje

Nocna audycja muzyczna. Adresat uniwersalny.
nd nd

126 oprawa muzyczna pasm oprawa muzyczna pasm nd nd
127

Przegląd kanałów TV

cytaty stacji telewizyjnych, polityka i showbiznes - 

prezentacja najciekawszych wypowiedzi, 

omówienie najważniejszych zjawisk. Opis zjawisk 

społecznych z punktu widzenia kultury masowej.  

Adresat uniwersalny. Tematyka ogólna

nd nd



Załącznik nr 2

Radio WROCŁAW SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2015 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji Kategoria audycji

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji 

w ciągu tygodnia

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7

5
Serwis wyborczy - wybory do Sejmu i Senatu informacja 0:05:00

5 w trakcie 2 tygodni 

przed wyborami
0:25:00 0:50:00

21
Parlamentarny ring publicystyka 00:50:00

2 w trakcie 2 tygodni 

przed wyborami
0:50:00 1:40:00

22
Jedynki parlamentarne publicystyka 00:15:00

5 w trakcie 2 tygodni 

przed wyborami
1:15:00 1:15:00

23
Debata przed wyborami prezydenckimi publicystyka 00:50:00

1 w trakcie 2 tygodni 

przed wyborami
0:50:00 0:50:00

86
Ważne wybory (wybory parlamentarne) edukacja 0:10:00

2 w trakcie 2 tygodni 

przed wyborami
0:10:00 0:20:00

87
Ważne wybory (wybory prezydenckie) edukacja 0:10:00

2 w trakcie 2 tygodni 

przed wyborami
0:10:00 0:20:00

88
Teraz się dzieje - edukacja obywatelska edukacja 0:15:00 1 0:15:00 10:45:00

89
Wakacyjne Teraz się dzieje - edukacja obywatelska edukacja 0:15:00 1 0:15:00 2:15:00

90
Mija dzień - edukacja obywatelska edukacja 0:10:00 1 0:10:00 7:00:00

Łącznie 25:15:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje służące edukacji obywatelskiej 

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 3

Radio WROCŁAW SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2015 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji Kategoria audycji

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji 

w ciągu tygodnia

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7

58
Dobry wieczór słuchowisko kultura 0:20:00 1 0:20:00 3:00:00

59
Wieczór z kultura - słuchowisko kultura 0:15:00 1 0:15:00 10:45:00

60
Noc z kryminałem kultura 0:35:00 2/mc 1:10:00 12:15:00

61 Słuchowisko dla dzieci kultura 0:50:00 2/rok 0:50:00 1:40:00

63 reportaż artystyczny kultura 0:50:00 2/rok 0:50:00 1:40:00

35
Reportaż na początek dnia publicystyka 00:15:00 1 0:15:00 13:00:00

36
Mija dzień - reportaż publicystyka 00:15:00 1 0:15:00 10:45:00

37
Reportaż na koniec dnia publicystyka 00:15:00 1 0:15:00 13:00:00

Łącznie 66:05:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- teatr radiowy, słuchowisko, dokument, reportaż artystyczny 

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 4

Radio WROCŁAW SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2015 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji Kategoria audycji

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji 

w ciągu tygodnia

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7

33 Młode spojrzenie publicystyka 0:10:00 2 0:20:00 3:00:00

47 Niedziela dla młodzieży kultura 0:15:00 1 0:15:00 10:15:00

50 Cień słów kultura 0:07:00 2 0:14:00 2:00:00

67 Teatr i książki kultura 0:25:00 1 0:25:00 16:40:00

77
Niedziela dla młodzieży - nowe 

technologie
edukacja 0:15:00 1 0:15:00 10:15:00

78 To moje miejsce - konkurs historyczny edukacja 0:02:00 9 0:18:00 12:36:00

81 Czytanie mnie rajcuje edukacja 0:05:00 10 0:50:00 6:30:00

82 Wieczór z językiem polskim edukacja 0:45:00 2 1:30:00 60:00:00

83 Radzimy na sobotę - j.polski edukacja 0:06:00 1 0:06:00 4:06:00

84
Głosuję, głosuję, głosuję (wybory 

parlamentarne)
edukacja 0:10:00

2 w trakcie 2 tygodni 

przed wyborami
0:20:00 0:40:00

85
Głosuję, głosuję, głosuję (wybory 

prezydenckie)
edukacja 0:10:00

2 w trakcie 2 tygodni 

przed wyborami
0:20:00 0:40:00

96 Niedziela dla młodzieży edukacja 0:15:00 1 0:15:00 10:15:00

98 Na wiosnę daj nadzieję, zostań dawcą edukacja 0:03:00 15 0:45:00 3:00:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje adresowane do młodzieży



105 No to jazda sport 0:05:00 1 0:05:00 0:45:00

108 Szus sport 0:04:00 5 0:20:00 5:28:00

117 Muzyczna bitwa rozrywka 0:07:00 10 1:10:00 14:00:00

118 Muzyczna bitwa - przesłuchania rozrywka 0:03:00 12 0:36:00 2:24:00

Łącznie 162:34:00

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 5

Radio WROCŁAW SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2015 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji Kategoria audycji

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

tygodnia

Roczny czas 

nadawania 

audycji 

1 2 3 4 5 6 7

34 Radio + telewizja publicystyka 0:05:00 1 0:05:00 1:00:00

Łącznie 1:00:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- wspólne przedsięwzięcia programowe

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 6

Radio WROCŁAW SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2015 r.

Informacja nadawcy o uruchomieniu nowego programu (wyspecjalizowanego)*

Radio Wrocław deklaruje uruchomienie w 2015 roku, produkcję oraz emisję specjalizowanego programu radiowego 

w systemie DAB+, w przypadku otrzymania środków na ten cel we wnioskowanej kwocie.

Program w całości będzie poświęcony kulturze i będzie nosił nazwę Radio Q.

Program nadawany będzie, każdego dnia, przez 24 godziny.

Program "Radio Q" w całości poświęcony będzie problematyce kulturalnej. Szczególnie duży nacisk w 

początkowym okresie działania położony zostanie na prezentację Wrocławia, jako Europejskiej Stolicy Kultury. 

Docelowo, wraz z rozwojem programu, bogactwo lokalnych inicjatyw ukazana zostanie z przedstawieniem 

specyficznych kontekstów kulturalnych. 

Punkt ciężkości prezentowanych treści przesunięty zostanie z funkcji informacyjnych na zadania publicystyczne. 

Dlatego też dominującym rodzajem audycji będą formy publicystyki kulturalnej, w tym ułatwiające odbiór kultury.

* Pełny projekt programu wyspecjalizowanego należy nadesłać w terminie zgodnym z 

ustaleniami na spotkaniu z KRRiT w dniu 13 marca 2014, tj. do 30 kwietnia br.

Analizując lokalny rynek mediów stwierdzić można, że będzie to jedyna tego typu oferta przygotowywana 

profesjonalnie na Dolnym Śląsku.

Osią służącą do opracowania programu Radia Q będą cztery obszary:

- literatura

- teatr

- sztuki wizualne

- muzyka niepopularna

Założeniem jest stworzenie wrocławskiej platformy medialnej służącej do pogłębionej dyskusji o różnych 

dziedzinach kultury oraz prezentowania, najcenniejszych z punktu widzenia lokalnych odbiorców, zjawisk 

kulturalnych.

Osobną kategorią audycji będą reportaże radiowe oraz słuchowiska, dla których w Radiu Q stworzony zostanie 

naturalne otoczenie tematyczne.

Całość programu oprawiona zostanie polską muzyką.

Udział audycji specjalistycznych w porze od 6:00 do 23:00 będzie wynosił 100 procent.


