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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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) 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 

rozpowszechn

iania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji 

w ciągu roku  

Adresat audycji: 

(wpisać odbiorców: 

dzieci -D, młodzież - 

M, niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Muzyka Gór Świętokrzyskich 6:00:00 7/tyg I-XII 06:00-12:00 2190:00:00 U

1 Muzyka Gór Świętokrzyskich 1:00:00 30/tyg (pn-sb) I-XII

14:00-15:00/ 

16:00-17:00/ 

18:00-19:00/ 

20:00-21:00/ 

22:00-23:00

1515:00:00 U

1 Muzyka Gór Świętokrzyskich 1:00:00 4/tyg (nd/św) I-XII

14:00-15:00/ 

16:00-17:00/ 

18:00-19:00/ 

22:00-23:00

248:00:00 U

2 Muzyka Regionów Polski 1:00:00
14/tyg (pn-

nd/św)
I-XII

13:00-14:00/ 

17:00-18:00/ 
730:00:00 U

3 Muzyka Inspirowana Folklorem 1:00:00
14/tyg (pn-

nd/św)
I-XII

12:00-13:00/ 

19:00-20:00
730:00:00 U

4 Muzyka Świata 01:00:00
14/tyg (pn-

nd/św)
I-XII

15:00-16:00/ 

21:00-22:00
730:00:00 U

5 Radio Pigwa 00:50:00 1/tyg (nd/św) I-XII 20:00-21:00 51:40:00 U

1 Muzyka Gór Świętokrzyskich 0:10:00 1/tyg (nd/św) I-XII 20:00-21:00 10:20:00 U

RAZEM 6205:00:00

W tym: 

51:40:00

6153:20:00Udział muzyki

Program wyspecjalizowany pn. Radio FOLK                          Plany programowe na 2019 r.

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Udział warstwy słownej audycji nierealizujących specjalizacji programu

Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godzin programu 

w godzinach 6:00-23:00)



8760:00:00 0:00:00

Audycje nie realizujące 

specjalizacji, nadawane w 

godzinach 6:00-23:00
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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  

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawn

i - NP, seniorzy 

- S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8

RAZEM 0:00:00

W tym: 

0:00:00

0:00:00Udział muzyki

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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Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godzin 

programu w godzinach 6:00-23:00)



8760:00:00

 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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Kategorie audycji łącznie

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku w 

godz. 6:00-

23:00

Udział czasu 

audycji w 

rocznym czasie 

emisji programu 

w godz. 6:00-

23:00

Czas słowa w 

godz. 6:00-23:00

Udział słowa 

(% w 

rocznym 

czasie emisji 

programu w 

godz. 6:00-

23:00)

Czas muzyki 

w godz. 6:00-

23:00

Udział muzyki (% w 

rocznym czasie emisji 

programu w godz. 

6:00-23:00)

1 2 3 4 5 6 7

Audycje realizujące specjalizację 6205:00:00 100% 51:40:00 1% 6153:20:00 99%

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

Ogłoszenia nadawcy 0:00:00 0%

Autopromocja 0:00:00 0%

Reklama 0:00:00 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
Muzyka Gór 

Świętokrzyskich

Kultura - Audycja muzyczna prezentująca i popularyzująca muzykę ludową z regionu, dorobek lokalnych twórców, 

kapeli i zespołów śpiewaczych. Prezentacja folkloru regionu, przyśpiewek, gwary ludowej.

2 Muzyka Regionów Polski
Kultura – Audycja muzyczna prezentująca muzykę sąsiadów z Mazowsza (dawne woj. kieleckie) po Kaszubów i Górali. 

Prezentacja dorobku artystów ludowych z terenów Polski.

3
Muzyka Inspirowana 

Folklorem

Kultura - Audycja muzyczna prezentująca nagrania artystów tworzących tzw. Nową Tradycję na bazie folkloru ziem 

polskich – muzyka stylizowana.

4 Muzyka Świata Kultura – Audycja muzyczna prezentująca muzykę etniczną Europy i innych regionów świata.

5 Radio Pigwa

Kultura - Audycja słowno-muzyczna popularyzująca gwarę ludową, dorobek muzyczny oraz artystyczny lokalnych 

twórców ludowych. Audycja, pokazująca z przymrużeniem oka życie ludzi na świętokrzyskiej wsi, przedstawiona w 

konwencji słuchowiska. Artystyczne teksty, zabawne dialogi, pikantne przyśpiewki, często odnoszące się do bieżącej 

rzeczywistości.   

1,2,3,4,5 j.w.
Audycje adresowane do szerokiego grona odbiorów w wieku 40 +, uniwersalne, bez ograniczeń co do wykształcenia, 

statusu i płci odbiorcy.

Informacje o planowanych audycjach/cyklach w godz. 6:00-23:00
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Załącznik nr 2

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

wyspecjalizowanego:

W programie nocnym „Folk Radia”, emitowanym w godzinach 23:00-06:00, Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach 

„Radio Kielce” Spółka Akcyjna zamierza kontynuować program wyspecjalizowany zgodny z formułą „Folk Radia”.

W programie nocnym będą nadawane następujące audycje:

1. Muzyka Gór Świętokrzyskich - Nagrania artystów ludowych ziemi świętokrzyskiej  

Godzina emisji: 00:00-1:00/ 02:00-03:00/ 04:00-05:00

2. Muzyka Regionów Polski - Muzyka sąsiadów z Mazowsza (dawne woj. kieleckie) po Kaszubów i Górali

Godzina emisji: 05:00-6:00/ 23:00-24:00

3. Muzyka Inspirowana Folklorem - Nagrania artystów tworzących tzw. Nową Tradycję na bazie folkloru ziem polskich – muzyka 

stylizowana

Godzina emisji: 01:00-02:00

4. Muzyka Świata - Muzyka etniczna Europy i innych regionów świata.

Godzina emisji: 03:00-04:00
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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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