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POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R     Plany programowe na 2016 r.

8784:00:00 6222:00:00

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

Rodzaje audycji 

realizujących specjalizację 

(nadawanych w godzinach 

6:00-23:00)
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Tytuły / Nazwy audycji 

Średni czas 

trwania 

pojedynczego 

wydania 

audycji       

Liczba wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja była 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszechnian

ia audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu roku  w godz. 

6:00-23:00

Udział czasu audycji w 

rocznym czasie emisji  

programu w godz. 6:00-

23:00

Adresat audycji: (wpisać 

odbiorców: dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawni - NP, 

seniorzy - S, uniwersalny - 

U)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Serwisy 

informacyjne
00:02:00 7 x 40 I-XII 06.15-22.45 416:00:00 6,69% U

0

0

Muzyka 5806:00:00 93,31%

0

0

RAZEM 6222:00:00 100,00%

W tym: 

416:00:00 6,7%

5806:00:00 93,3%

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Udział warstwy słownej audycji realizujących specjalizację programu

Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godzin programu w 

godzinach 6:00-23:00)

Udział muzyki realizującej specjalizację programu

Informacja (wyłącznie 

SŁOWO)
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POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R     Plany programowe na 2016 r.

8784:00:00

Rodzaje audycji 

nierealizujących specjalizacji 

(nadawanych w godzinach 

6:00-23:00)
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n
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1
) Tytuły / Nazwy 

audycji 

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go wydania 

audycji       

Liczba wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja była 

nadawana (np. 

I-XII, II-VI, 

VII-VIII itd.)

Godziny 

rozpowszechnia

nia audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji 

w ciągu roku  w 

godz. 6:00-23:00

Udział czasu audycji 

w rocznym czasie 

emisji  programu w 

godz. 6:00-23:00

Adresat audycji: 

(wpisać odbiorców: 

dzieci -D, młodzież - 

M, niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Publicystyka 00:00:00 0,00%

Kultura

Edukacja

Sport

Rozrywka

RAZEM 0:00:00 0,0%

W tym: 

0:00:00 0,0%

0:00:00 0,0%Udział muzyki nierealizującej specjalizacji programu

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

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

Udział warstwy słownej audycji nierealizujących specjalizacji programu
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POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R     Plany programowe na 2016 r.

8784:00:00

 Łączny czas 

nadawania  w ciągu 

roku 

Udział czasu audycji w 

rocznym programie (% 

)

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 0:00:00 0%

Autopromocja 0:00:00 0%

Reklama 0:00:00 0%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)
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POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R     Plany programowe na 2016 r.

Kategorie audycji łącznie

 Łączny czas nadawania  

w ciągu rokuw godz. 

6:00-23:00 

Udział czasu audycji 

w rocznym czasie 

emisji programu w 

godz. 6:00-23:00

Czas słowa

Udział słowa (% w 

rocznym czasie 

emisji programu w 

godz. 6:00-23:00)

Czas muzyki

Udział muzyki (% w 

rocznym czasie 

emisji programu w 

godz. 6:00-23:00)

1 2 3 8 7 8

INFORMACJA 416:00:00 6,7% 416:00:00 6,7%

MUZYKA 5806:00:00 93,3% 5806:00:00 93,3%

Inne kategorie audycji, 

nierealizujące specjalizacji
0:00:00 0,0% 0:00:00 0,0% 0:00:00 0,0%

Ogłoszenia nadawcy 0:00:00 0,0%

Autopromocja 0:00:00 0,0%

Reklama 0:00:00 0,0%

Razem 6222:00:00 100,0% 416:00:00 6,7% 5806:00:00 93,3%

Średni czas programu na dobę 

(w godzinach) 17:00:00

6222:00:00

8784:00:00Całkowity roczny czas emisji  (liczba godzin programu w godzinach 00:00-24:00)

Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godz. programu w godzinach 06:00-23:00)
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POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R     Plany programowe na 2016 r.

Numer audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 2 

formularza )
Tytuł audycji

Opis audycji   (obszary tematyczne; adresat)

1 2 3

1
Serwis 

informacyjny

Serwisy informacyjne  nadawane są w godz. 6.15 do 22.45 co 30 minut; 

wydarzenia sportowe - cztery serwisy - 2 poranne o godz.: 7.45, 8.45 i 2 wieczorne: 20.45 i 21.45  oraz 

dwa razy dziennie - serwisy ekonomiczne - emitowane o godz. 10.45 i 17.45, 

a także 

dwa razy dziennie o 12.45 i 18.45  pojawiają się informacje kulturalne. 

Załącznik 1: Informacje o nadanych audycjach/cyklach w godz. 6:00-23:00
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POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R     Plany programowe na 2016 r.

Załącznik 2: Ogólna charakterystyka programu w godz. 23:00-6:00, tj. poza czasem nadawania programu wyspecjalizowanego:

Specyficzna konstrukcja programu oparta jest o wnioski płynące z analizy współczesnego modelu konsumpcji muzyki popularnego 

zwłaszcza wśród młodszych odbiorców. Wyeliminowanie elementów publicystycznych i większych form dziennikarskich, i ograniczenie 

obecności słowa na antenie do krótkich, sprofilowanych serwisów informacyjnych, ma podkreślać dynamiczny, szybki charakter muzyki 

prezentowanej w Polskim Radiu Rytm. Projekt uwzględnia przede wszystkim potrzeby słuchaczy szukających wyłącznie audycji 

muzycznych, najczęściej składających się głównie ze znanych utworów. 

Dlatego obecne proporcje to 60 procent nowości i 40 procent utworów starszych, z czego nowości to w zdecydowanej większości utwory 

notowane na listach przebojów komercyjnych stacji radiowych, serwisów streamingowych i sklepów. Kluczem łączącym muzykę 

prezentowaną w Polskim Radiu Rytm jest dynamika i rytm. Blisko 100 procent stanowią utwory szybkie, w skali durowej, charakteryzujące 

się nowoczesną aranżacją. Unikamy prezentowania kompozycji wolnych, instrumentalnych, smutnych. 

Integralną część projektu stanowią autorskie serwisy informacyjne przygotowywane przez zespół newsowy Polskiego Radia Rytm.

Serwisy informacyjne emitowane są codziennie od godziny 6.15 do 22.45 co 30 minut. Skupiamy się na informacjach lekkich, ciekawych, 

ale nie lekceważymy najważniejszych wydarzeń ze świata polityki. Odnotowujemy zmiany w rządzie, wejście w życie nowych przepisów, 

unikamy komentowania i relacjonowania politycznych przepychanek i afer. Dużo miejsca na antenie zajmuje nauka, edukacja, kultura i 

sport. 

Wyłącznie wydarzeniom sportowym poświęcone są w ciągu dnia cztery serwisy. Dwa poranne o 7.45, 8.45, 20.45 i 21.45. Sport w Polskim 

Radiu Rytm to nie tylko piłka nożna. To też lekkoatletyka, biegi, wyścigi motocyklowe, samochodowe, jazda konna, żeglarstwo, wspinaczka, 

narciarstwo.  

Dwa razy dziennie prezentujemy serwisy ekonomiczne (emitowane o 10.45 i 17.45). Przekazujemy w nich między innymi kursy 

najważniejszych walut, ceny paliw, dane GUS, informacje o znaczącym wpływie na gospodarkę – na przykład o zmianach ustaw itp.

Również dwa razy dziennie o 12.45 i 18.45 w Radiu Rytm pojawiają się informacje kulturalne. Podczas tych dwóch serwisów mówimy o 

bieżących wydarzeniach - najnowszych wystawach, spektaklach teatralnych, nowościach wydawniczych czy koncertach. W wiadomościach 

kulturalnych nie zapowiadamy imprez z miesięcznym wyprzedzeniem. Mówimy o tym, co dzieje się danego dnia albo w danym tygodniu. 

Tak, aby słuchacz mógł wybrać z naszej oferty coś co pozwoli mu w miły sposób spędzić czas. 

 Każdy serwis informacyjny ma 2 minuty. Jest zakończony pogodą. W jednym dzienniku umieszczamy od 3 do 5 informacji. 
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Załącznik nr 3

POLSKIE RADIO SA, program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R              Plan programowy na 2016 r.

33% (dobowo)

 60% (w godz. 05-24)

Planowany procentowy udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych 

w języku polskim w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji


