
8760:00:00

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

Audycje realizujące 

specjalizację (nadawanych 

w godzinach 6:00-23:00)
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1
) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczego 

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  

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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Kulturalne Extrasy 00:02:30 151 I-XII 6:15-19:45 327:10:00 5% U

2
Extra muzyka do 

wstawania
03:40:00 6 I-XII 6:00-10:00 1131:00:00 18% U

3
Extra muzyka do 

wstawania sobota
00:58:00 1 I-XII 9:00-10:00 50:16:00 1% U

4 Extra muzyka do pracy 09:10:00 5 I-XII 10:00-20:00 2383:20:00 38% U

5 Extra muzyka na wieczór 03:00:00 4 I-XII 20:00-23:00 624:00:00 10% U

6 Miqrokosmos 03:00:00 2 I-XII 20:00-23:00 312:00:00 5% U

7
Miqrokosmos w 

niedzielę
02:00:00 1 I-XII 20:00-22:00 104:00:00 2% U

8 Filmówka 01:00:00 1 I-XII 06:00-07:00 52:00:00 1% U

9 Między filmami 01:00:00 1 I-XII 07:00-08:00 52:00:00 1% U

10 Kino konesera 01:00:00 1 I-XII 08:00-09:00 52:00:00 1% U

11
Extra muzyka na 

weekend
09:50:00 2 I-XII 10:00-20:00 1022:40:00 16% U

12 Extra muzyka na noc 01:00:00 1 I-XII 22:00-23:00 52:00:00 1% U

0%
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6205:00:00Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godzin 

programu w godzinach 6:00-23:00)



0%

0%

0%

RAZEM 6162:26:00 99%

W tym: 

349:42:00 6%

5812:44:00 94%Udział muzyki w godz. 6:00-23.00

Udział warstwy słownej audycji realizujących specjalizację programu



6205:00:00

Audycje nie realizujące 

specjalizacji, nadawane w 

godzinach 6:00-23:00

N
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1
)

Tytuły / Nazwy 

audycji 

planowanych

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 

będzie 

nadawana (np. 

I-XII, II-VI, 

VII-VIII itd.)

Godziny 

rozpowsze

chniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

czasie 

emisji 

programu w 

godz. 6:00-

23:00

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawn

i - NP, seniorzy 

- S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 Giermasz 00:04:00 2 I-XII 9:00-15:00 06:56:00 0,1%

14 Migawka 00:03:30 2 I-XII 9:00-15:00 06:04:00 0,1%

0%

0%

0%

RAZEM 13:00:00 0,2%

W tym: 

13:00:00 0%

0:00:00 0%Udział muzyki w godz. 6:00-23.00

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

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

kategorii. Ogłoszenia nadawcy, autopromocję i reklamę należy wykazać w arkuszu pozostałe elementy programu

Udział warstwy słownej audycji nierealizujących specjalizacji programu
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6205:00:00

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu 

audycji w rocznym 

programie (% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 0%

Autopromocja 20:00:00 0%

Reklama 9:34:00 0%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)
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Kategorie audycji łącznie

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

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

Audycje realizujące specjalizację 6162:26:00 99% 349:42:00 6% 5812:44:00 94%

Audycje nierealizujące specjalizacji 13:00:00 0% 13:00:00 0% 0:00:00 0%

Ogłoszenia nadawcy 0:00:00 0%

Autopromocja 20:00:00 0%

Reklama 9:34:00 0%

Razem 6205:00:00 100%

Średni czas programu na dobę 

(w godzinach) 17:00:00

6205:00:00Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godzin programu w godzinach 6:00-23:00)
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Załącznik nr 1

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji
Opis audycji (dziedziny i obszary tematyczne; adresat, opis formatu muzycznego)

1 2 3

1 Kulturalne Extrasy Informacje o wydarzeniach kulturalnych, nowych propozycjach kinowych w mieście i regionie.

2 Extra muzyka do wstawania Najwięsze hity różnych gatunków muzycznych, przeboje ostatnich tygodni, nowości rynkowe.

3
Extra muzyka do wstawania 

sobota
Najwięsze hity różnych gatunków muzycznych, przeboje ostatnich tygodni, nowości rynkowe.

4 Extra muzyka do pracy Najwięsze hity różnych gatunków muzycznych, przeboje ostatnich tygodni, nowości rynkowe.

5 Extra muzyka na wieczór Najwięsze hity różnych gatunków muzycznych, przeboje ostatnich tygodni, nowości rynkowe.

6 Miqrokosmos
Gospodarzem programu jest znany szczeciński dj Miqro, który w programie prezentuje "sety" przygotowane przez 

znanych polskich djów

7 Miqrokosmos w niedzielę
Gospodarzem programu jest znany szczeciński dj Miqro, który w programie prezentuje "sety" przygotowane przez 

znanych polskich djów

8 Filmówka
Magazyn prezentujący muzykę filmową, podczas którego lektor będzie omawiał historię powstawania, ciekawostki zza 

kulis.

9 Między filmami
Audycja kulturalna, zwierająca prezentację, omówienie oraz recenzje nowości kinowych oraz największych dzieł 

filmowych wszechczasów.

10 Kino konesera
Magazyn informacyjno-kulturalny zawierający prezentację, omówienie, recenzje nowości kinowych, wydarzeń 

kulturalnych, historie powstawania największych kinowych produkcji, ciekawostki zza kulis, ocenę krytyka filmowego.

Informacje o planowanych audycjach/cyklach w godz. 6:00-23:00
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11 Extra muzyka na weekend Najwięsze hity różnych gatunków muzycznych, przeboje ostatnich tygodni, nowości rynkowe.

12 Extra muzyka na noc Najwięsze hity różnych gatunków muzycznych, przeboje ostatnich tygodni, nowości rynkowe.

13 Giermasz
Audycja edukacyjna. Prezentacja nowych technologii w zakresie gier i technologii komputerowych, słownik pojęć w 

branży informatycznej, recenzje, sondy internautów w "fleszowym skrócie".

14 Migawka
Popularno-naukowa audycja o technikach fotografii, obróbki obrazu, skierowana do osób amatorsko i zawodowo 

zajmujących się fotografią. Spotkania z lokalnymi fotografikami, relacje z fotograficznych plenerów ze słuchaczami.



Załącznik nr 2

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

wyspecjalizowanego:

W godzinach 23:00-6:00 emitowana jest audycja Extra muzyka na noc,  która zawiera przeboje ostatnich tygodni, 

wyselekcjonowane utwory z różnych gatunków muzycznych, głównie muzyka dance, hip hop, rap, soul, r'n'b, house.
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Załącznik nr 3

33%
Planowany procentowy udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych 

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