
Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2019 r.

8760:00:00

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 

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 

rozpowszechnia

nia audycji/ 

cyklu

(od – do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie 

SŁOWO)

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

1 wiadomości 0:04:30 119/tydz. I-XII

6.00-6.05, 

7.00-7.05, 

8.00-8.05, 

9.00-9.05, 

10.00-10.05, 

11.00-11.05, 

12.00-12.05, 

13.00-13.05, 

14.00-14.05, 

15.00-15.05, 

16.00-16.05, 

17.00-17.05, 

18.00-18.05, 

19.00-19.05, 

20.00-20.05, 

21.00-21.05, 

22.00-22.05

465:22:30 443:00:00 U

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)



2 skrót wiadomości 0:01:40 49/tydz. I-XII

6.30-6.32, 

7.30-7.32, 

8.30-8.32, 

9.30-9.32, 

10.30-10.32, 

11.30-11.32, 

12.30-12.32, 

13.30-13.32, 

14.30-14.32, 

15.30-15.32

68:20:00 65:00:00 U

3 tym żyje region 0:04:30 49/tydz. I-XII
6.00-10.00, 

14.00-16.45
191:06:00 191:06:00 U

4 minął dzień 0:10:00 5/tydz. I-XII 22.45-22.55 41:50:00 41:50:00 U

5 minął dzień – powtórka 0:10:00 10/tydz. I-XII
01.00-01.10, 

5.45-5.55
83:40:00 83:40:00 U

6 rynek pracy 0:10:00 1/tydz. I-XII 16.45-16.55 8:10:00 8:10:00 U

7 rynek pracy – powtórka 0:10:10 1/tydz. I-XII 5.30-5.40 8:10:00 8:10:00 U

8
radiowy przewodnik po 

biznesie
0:05:00 1/tydz. I-XII 7.40-7.45 4:20:00 4:07:00 U

9
echo zachodniopomorskiej 

wsi
0:15:00 1/m-c I-XII 7.05-7.20 3:00:00 3:00:00 U

10
pola widzenia – magazyn 

naszej wsi
0:40:00 1/tydz. I-XII 10.00-11.00 34:40:00 34:40:00 U

11 przegląd portali 0:04:00 5/tydz. I-XII 6.20-6.24 21:45:00 15:13:00 U

12 informacja IAR 0:01:30 5/tydz. I-XII 15.37-15.39 6:31:30 0:00:00 U

13 ekonomia 0:02:00 10/tydz. I-XII
6.50-6.52, 15.48-

15.50
16:44:00 2:30:00 U

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)



14 serwis romski 0:03:00 1/tydz. I-XII 7.30-7.33 2:36:00 2:36:00 U

15 serwis ukraiński 0:04:00 1/tydz. I-XII 7.40-7.44 3:28:00 3:28:00 U

16 serwis kaszubski 0:03:00 1/tydz. I-XII 7.50-7.53 2:36:00 2:36:00 U

17 pogoda po kaszubsku 0:01:00 1/tydz. I-XII 15.04-15.05 0:52:00 0:52:00 U

18
wybory do Parlamentu 

Europejskiego
V 20:00:00 20:00:00 U

19
wybory parlamentarne do 

Sejmu i Senatu
X 21:00:00 21:00:00 U

20 po słowie 1:00:00 1/tydz. I-XII 9.00-10.00 45:50:00 45:50:00 U

21

związki zawodowe i 

związki pracodawców – 

pola widzenia – magazyn 

naszej wsi

0:07:30 1/tydz. IV-XII 10.35-10.43 6:15:00 6:15:00 U

22 OPP &2 ust.3 pkt 1 4/tydz. I-XII

6.30-6.40,

6.45-6.50, 

6.55-6.59, 16.25-

16.29

26:00:00 26:00:00 U

23 OPP &2 ust.3 pkt.2 0:01:30 28/tydz. I-IV 6.00-21.00 11:12:00 11:12:00 U

24 OPP &2 ust.3 pkt.3 0:02:15 28/tydz. I-XII 6.00-21.00 54:36:00 0:00:00 U

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)

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.)



25
prognoza pogody w 

serwisach
0:00:30 119/tydz. I-XII

6.04-6.05, 

7.04-7.05, 

8.04-8.05, 

9.04-9.05, 10.04-

10.05, 11.04-

11.05, 12.04-

12.05, 13.04-

13.05, 14.04-

14.05, 15.04-

15.05, 16.04-

16.05, 17.04-

17.05, 18.04-

18.05, 19.04-

19.05, 20.04-

20.05, 21.04-

21.05, 22.04-

22.05,

51:42:30 50:40:00 U

26 prognoza pogody 0:03:00 6/tydz. I-XII 6.40-6.43 15:39:00 15:39:00 U

27 rybacka prognoza pogody 0:00:15 35/tydz. I-XII

7.05-7.06, 

9.05-9.06, 13.05-

13.06, 19.05-

19.06, 21.05-

21.06

7:36:45 7:36:45 U

28 traffic 0:02:00 45/tydz. I-XII

6.25-6.27, 

6.57-6.59, 

7.25-7.27, 

7.57-7.59, 

8.25-8.27, 14.28-

14.30, 14.58-

15.00, 15.28-

15.30, 15.58-

16.00

75:18:00 75:18:00 U

29 pasterka 1:30:00 1/rok XII 00-01.30 1:30:00 1:30:00 U

30 msza greckokatolicka 1:30:00 1/rok I 00-01.30 1:30:00 1:30:00 U

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.)



Inne audycje informacyjne

31 kalendarium historyczne 0:03:00 6/tydz. I-XII 6.07-6.10 15:39:00 15:39:00 U

RAZEM 1333:47:15 1216:31:45

W tym:

3:00:00

9:32:00

1241:57:15

Czas trwania powtórek 91:50:00

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

Czas trwania premier*
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8760:00:00

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

PUBLICYSTYKA
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1
) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczeg

o 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)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - 

M, 

niepełnospra

wni - NP, 

seniorzy - S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 9 10

32 komentarz dnia 0:03:00 5/tydz. I-XII 7.17-7.22 12:30:00 12:30:00 U

33 gość SB 0:12:00 4/tydz. I-VI i IX-XII 8.07-8.19 43:22:00 43:22:00 U

34 gość lokalny cz. I i II 0:06:00 10/tydz. I-XII
9.07-9.13, 

9.18-9.24
52:12:00 52:12:00 U

35 na dobry dzień 4:00:00 5/tydz. I-XII 10.00-14.00 174:00:00 174:00:00 U

36 SB Kołobrzeg 1:00:00 1/tydz. I-XII 9.00-10.00 34:40:00 34:40:00 U

37 klub morski 0:10:00 1/tydz. I-XII 16.45-16.55 8:20:00 8:20:00 U

38 klub morski –  powtórka 0:10:00 1/tydz. I-XII 5.30-5.40 8:20:00 8:20:00 U

39 biznes, rynek, ekonomia 0:10:00 1/tydz. I-XII 16.45-16.55 8:40:00 6:30:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a) Publicystyka poświęcona problematyce 

politycznej, ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej



40
biznes, rynek, ekonomia – 

powtórka
0:10:00 1/tydz. I-XII 5.30-5.40 8:40:00 6:30:00 U

41 ...i kropka 0:07:00 3/tydz. I-XII 16.30-16.37 17:37:00 13:12:00 U

42 express Warszawa-Koszalin 0:25:00 1/tydz. I-XII 16.10-16.35 20:50:00 0:00:00 U

43
przegląd spraw 

międzynarodowych
0:05:00 5/tydz. I-XII 15.19-15.24 20:50:00 0:00:00 U

44 po słowie na bis 0:55:00 1/tydz. I-XII 4.00-5.00 45:50:00 45:00:00 U

45 RaPP Cejrowski 0:10:00 1/tydz. I-XII 11.30-11.40 8:40:00 6:30:00 U

46 pogranicze 1:00:00 1/tydz. I-XII 18.00-19.00 8:40:00 8:40:00 U

47
wieczorne spotkania – 

przeciw wykluczeniu
1:00:00 1/tydz. I-XII 19.00-20.00 30:20:00 30:20:00 U

48 niegrzecznik prasowy 0:07:00 5/tydz. I-XII 7.07-7.14 29:10:00 29:10:00 U

49 studio plenerowe 4:00:00 1/rok I-XII 10.00-14.00 2:00:00 2:00:00 U

50 magazyn międzynarodowy 1:00:00 1/m-c I-XII 20.00-21.00 11:00:00 0:00:00 U

51 taka sytuacja 0:02:00 5/tydz. I-XII 6.14-6.16 8:42:00 8:42:00 U

52 docinek 0:35:00 1/tydz. I-XII 16.00-16.45 29:10:00 29:10:00 U

53 rządzi-my 0:22:00 1/tydz. I-XII 9.30-10.00 18:20:00 18:20:00 U

54 loża oszczerców 0:03:00 5/tydz. I-XII 15.50-15.53 13:03:00 0:00:00 U

55 loża oszczerców – powtórka 0:03:00 10/tydz. I-XII
5.20-5.23,

19.50-19.53
26:06:00 0:00:00 U

a) Publicystyka poświęcona problematyce 

politycznej, ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej



56 jest sprawa 0:20:00 3/tydz. I-XII 9.30-10.00 50:20:00 50:20:00 U

57 rozmowy nocą 0:40:00 5/tydz. I-XII 23.00-1.00 174:00:00 174:00:00 U

58 gość po 16.00 cz. I i II 0:04:00 6/tydz. I-XII
16.08-16.12, 

16.18-16.22
20:48:00 20:48:00 U

59 równe szanse 0:10:00 1/tydz. I-XII 16.45-16.55 8:40:00 8:40:00 U

60 równe szanse – powtórka 0:10:00 1/tydz. I-XII 5.30-5.40 8:40:00 8:40:00 U

61
wieczorne spotkania – 

reportaż
0:22:00 1/tydz. I-XII 20.15-20.37 19:04:00 19:04:00 U

62 pogranicze - reportaż 0:30:00 1/tydz. I-XII 18.10-18.40 26:00:00 26:00:00 U

63
Radio Koszalin nocą – 

reportaż
0:23:00 2/tydz. I-XII

1.15-1.38, 

1.38-2.00
39:52:00 39:52:00 U

64
Radio Koszalin nocą – 

reportaż - powtórka
0:23:00 2/tydz. I-XII

4.00-4.23, 

4.30-4.53
39:52:00 39:52:00 U

65 magazyn romski 0:10:00 1/tydz. I-XII 19.10-19.20 8:40:00 8:40:00 U

66 magazyn romski – powtórka 0:10:00 1/tydz. I-XII 5.00-5.10 8:40:00 8:40:00 U

67 magazyn ukraiński 0:16:00 1/tydz. I-XII 19.20-19.36 13:52:00 13:52:00 U

68
magazyn ukraiński – 

powtórka
0:16:00 1/tydz. I-XII 5.00-5.10 13:52:00 13:52:00 U

69 magazyn kaszubski 0:15:00 1/tydz. I-XII 19.40-19.55 13:00:00 13:00:00 U

70
magazyn kaszubski – 

powtórka
0:15:00 1/tydz. I-XII 5.00-5.10 13:00:00 13:00:00 U

71
pogadanka o języku 

kaszubskim
0:01:00 1/tydz. I-XII 6.30-6.31 0:52:00 0:52:00 U

71 magazyn katolicki 00:18:00 1/tydz. I-XII 8.10-8.28 15:36:00 14:49:00 U

a) Publicystyka poświęcona problematyce 

politycznej, ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej

b) Reportaże oraz inne formy 

dokumentalne dotyczące regionu, 

interwencyjne i społeczne 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.)



72 magazyn ekumeniczny 0:26:00 1/tydz. I-XII 8.30-8.56 22:32:00 21:24:00 U

73
święta: Boże Narodzenie i 

Wielkanoc
3:00:00 1/rok IV, XII 3:00:00 3:00:00 U

74 radio wolna sobota 4:00:00 1/tydz. I-XII 10.00-14.00 43:20:00 43:20:00 U

75
radiowy klub obieżyświata – 

publicystyka
2:00:00 6/tydz. I-XII 2.00-4.00 605:08:00 303:00:00 U

RAZEM 1789:50:00 1382:13:00

W tym:

41:08:00

71:56:00

1616:50:00

Czas trwania powtórek 173:00:00

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. 

z 27.04.2011 r.)

Inne audycje publicystyczne
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8760:00:00

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

                     KULTURA                                     

 (bez muzyki rozrywkowej stanowiącej 

oprawę audycji - zakwalifikować ją do 

rozrywki; wykazać wyłącznie muzykę 

stanowiącą integralną część audycji 

słowno-muzycznych)
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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 

rozpowszech

niania 

audycji/ cyklu

(od – do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - 

M, 

niepełnospr

awni - NP, 

seniorzy - 

S, 

uniwersalny 

1 2 3 4 5 6 7 9 10

76 studio plenerowe 2:00:00 8/rok I-XII 19.00-21.00 17:00:00 12:00:00 U

77 koncert w PRK 1:00:00 8/rok I-XII 18.00-19.00 7:20:00 0:40:00 U

78 retransmisja koncertu w PRK 1:00:00 8/rok I-XII 16.00-17.00 7:20:00 0:40:00 U

79 w dobrym klimacie 2:00:00 5/tydz. I-XII 17.00-19.00 478:30:00 174:00:00 U

80 radio na bis 0:40:00 3/tydz. I-XII

1.15-1.55, 

4.15-4.55,

13.10-13.50

104:00:00 104:00:00 U

81 wieczorny dom kultury 0:05:00 1/tydz. I-XII 19.10-19.15 4:20:00 4:20:00 U

82 kulturalna sobota 2:00:00 1/tydz. I-XII 16.00-18.00 95:20:00 50:16:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a) Audycje prezentujące dzieła i 

popularyzujące wiedzę o kulturze i 

sztuce regionu



83 premiera 0:30:00 1/tydz. I-XII 12.30-13.00 26:00:00 0:00:00 U

84 zaproszenia kulturalne 0:02:00 5/tydz. I-XII 07.41-7.43 8:42:00 8:42:00 U

85 poczta poetycka 0:10:00 1/tydz. I-XII 18.45-18.55 8:40:00 8:40:00 U

86 poczta poetycka – powtórka 0:10:00 2/tydz. I-XII
1.00-1.10

4.00-4.10
17:20:00 17:20:00 U

87 wieczorne spotkania – reportaż 0:22:00 1/tydz. I-XII 20.15-20.37 19:04:00 19:04:00 U

88 Radio Koszalin nocą – reportaż 0:22:00 2/tydz. I-XII
1.15-1.37, 

1.38-2.00
38:08:00 38:08:00 U

89
Radio Koszalin nocą – reportaż - 

powtórka
0:22:00 2/tydz. I-XII

4.00-4.22, 

4.30-4.52
38:08:00 38:08:00 U

90 lista przebojów ludowych 1:00:00 1/tydz. I-XII 9.00-10.00 47:40:00 21:40:00 U

91 słuchowisko RTS 0:18:00 1/tydz. I-XII 6.05-6.23 15:36:00 0:00:00 U

92 słuchowisko RTS – powtórka 0:18:00 1/tydz. I-XII 5.00-5.18 15:36:00 0:00:00 U

93 słuchowisko radiowe 0:25:00 1/rok IX 16.00-18.00 0:25:00 0:25:00 U

94 słuchowisko radiowe  – powtórka 0:25:00 3/rok IX-XII 1:15:00 1:15:00 U

f) Różnego rodzaju artystyczne formy 

udramatyzowane dla dzieci i młodzieży, 

w tym bajki i słuchowiska
0:00:00 0:00:00

g) Proza i poezja czytana na antenie
0:00:00 0:00:00

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 

 d) Reportaże radiowe i inne formy 

prezentujące kulturę i sztukę regionu

e) Słuchowiska radiowe



h) Radiowy reportaż artystyczny 

95 wieczorne spotkania – reportaż 0:27:00 6/rok I-XII 20.15-20.42 2:42:00 2:42:00 U

96 przegląd muzyczny 1:00:00 1/tydz. I-XII 17.00-18.00 47:40:00 30:20:00 U

97 klasyka w Polsce 0:50:00 1/m-c I-XII 20.00-20.50 9:00:00 1:24:00 U

98 studio festiwalowe FPP 0:10:00 7/rok IX 11.40-11.50 1:10:00 1:10:00 U

99 radiowy klub muzyki 0:50:00 3/m-c I-XII 20.00-20.50 30:00:00 0:00:00 U

100 koncert 0:45:00 1/rok IX 0:45:00 0:00:00 U

101 Giercownik 0:07:00 1/tydz. I-XII 17.30-17.37 5:50:00 0:00:00 U

102 autorska audycja muzyczna 1:45:00 6/tydz. I-XII 21.00-22.45 495:35:00 23:30:00 U

103 bity piątek 2:00:00 1/tydz. I-XII 19.00-21.00 93:30:00 0:00:00 U

104 powrót do przeszłości 2:00:00 1/tydz. I-XII 15.00-17.00 78:50:00 0:00:00 U

105 rapnejszyn 1:00:00 1/tydz. I-XII 23.00-24.00 47:40:00 10:24:00 U

l) Transmisje i relacje z uroczystości i 

wydarzeń artystycznych związanych ze 

świętami narodowymi i innymi ważnymi 

wydarzeniami  

106 święto państwowe 3/rok V-XI 06.00-16.45 0:45:00 0:45:00 U

m) Prezentacja muzyki ludowej regionu

107 propozycje do LPL 0:04:00 6/tydz. I-XII 5.25-5.29 20:52:00 20:52:00 U

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. 

z 27.04.2011 r.)

0:00:00 0:00:00

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 



Inne audycje dotyczące kultury 0:00:00 0:00:00

RAZEM 1784:43:00 590:25:00

W tym:

895:13:00

0:00:00

1601:04:00

Czas trwania powtórek 183:39:00

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

 Muzyka

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Czas trwania premier*
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8760:00:00

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

                  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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i 
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u
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r 

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 

rozpowszechn

iania audycji/ 

cyklu

(od – do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  

Czas trwania 

tematyki regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnospra

wni - NP, 

seniorzy - S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

108 enterka 0:06:00 5/tydz. I-XII 12.40-12.46 26:06:00 0:00:00 U

109 enter 0:08:00 1/tydz. I-XII 7.10-7.18 6:56:00 0:00:00 U

110 m jak...motoryzacja 0:05:00 1/tydz. I-XII 8.20-8.25 4:20:00 3:15:00 U

111 filary wolności 0:15:00 1/tydz. I-XII 19.30-19.45 13:00:00 13:00:00 U

112 filary wolności – powtórka 0:15:00 1/tydz. I-XII 1.30-1.45 13:00:00 13:00:00 U

113
wieczorne spotkania - 

reportaż
0:30:00 1/tydz. I-XII 20.15-20.45 26:00:00 26:00:00 U

114
Radio Koszalin nocą – 

reportaż
0:25:00 4/tydz. I-XII

1.10-1.35, 

1.35-2.00
86:40:00 86:40:00 U

115
Radio Koszalin nocą – 

reportaż - powtórka
0:25:00 4/tydz. I-XII

4.00-4.22, 

4.30-4.52
86:40:00 86:40:00 U

116
śladami Powstańców 

Wielkopolskich
0:15:00 1/tydz. I-XII 15.45-16.00 13:00:00 13:00:00 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 



117
śladami Powstańców 

Wielkopolskich – powtórka 
0:15:00 3/tydz. I-XII

0.45-01.00, 

1.45-2.00, 

5.45-6.00

39:00:00 39:00:00 U

c) Audycje popularnonaukowe i 

poradnicze upowszechniające 

wiedzę o języku polskim

118
kołozwrotek czyli hity z 

tekstem i kontekstem
0:20:00 1/tydz. I-XII 16.35-16.55 17:20:00 0:00:00 U

119
debata wyborcza – wybory do 

PE
0:55:00 1/rok V 20.05-21.00 0:55:00 0:55:00 U

120
debata wyborcza – wybory 

parlamentarne
0:55:00 6/rok IX-X 20.05-21.00 5:30:00 5:30:00 U

121
studio wyborcze – wybory do 

PE
3:00:00 1/rok V 20.00-23.00 2:45:00 2:45:00 U

122
studio wyborcze – wybory 

parlamentarne
3:00:00 1/rok X 20.00-23.00 2:45:00 2:45:00 U

123 wyborcze abc 0:04:00 14/rok V 6.40-6.44 0:56:00 0:56:00 U

124 wyborcze abc – powtórka 0:04:00 14/rok V 20.50-20.54 0:56:00 0:56:00 U

125 wyborcze abc 0:04:00 14/rok X 6.40-6.44 0:56:00 0:56:00 U

126 wyborcze abc – powtórka 0:04:00 14/rok X 20.50-20.54 0:56:00 0:56:00 U

127 cafe europa 0:10:00 1/tydz. I-XII 19.30-19.40 8:40:00 1:45:00 U

128 cafe europa – powtórka 0:10:00 1/tydz. I-XII 5.00-5.10 8:40:00 1:45:00 U

129
wieczorne spotkania – 

edukacja obywatelska
1:00:00 1/tydz. I-XII 19.00-20.00 30:20:00 30:20:00 U

130 studio plenerowe 4:00:00 3/rok I-XII 10.00-14.00 6:00:00 6:00:00 U

131 debata patriotyczna 2:00:00 2/rok V, IX
15.00-17.00,

19.00-21.00
2:40:00 2:40:00 U

132
wieczorne spotkania – 

zdrowie i ekologia
1:00:00 1/tydz. I-XII 19.00-20.00 30:20:00 30:20:00 U

133 studio plenerowe 4:00:00 2/rok I-XII 10.00-14.00 5:00:00 5:00:00 U

134 studencki kwadrans 0:10:00 1/tydz. I-XII 16.45-16.55 8:40:00 8:40:00 M

b) Reportaże i inne formy audycji 

dotyczące historii regionu 

d) Audycje poświęcone edukacji 

obywatelskiej, w tym poszerzające 

wiedzę w zakresie prawa 

wyborczego i kompetencji 

wybieranych władz 

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



135
studencki kwadrans – 

powtórka
0:10:00 1/tydz. I-XII 5.30-5.40 8:40:00 8:40:00 M

136 wodowanie 1:00:00 1/tydz. I-XII 14.00-15.00 26:00:00 26:00:00 M

137 wodowanie – powtórka 1:00:00 2/tydz. I-XII
0.00-1.00 i 

4.00-5.00
52:00:00 52:00:00 M

138 detektywi historii 0:45:00 1/tydz. I-XII 15.00-15.45 30:20:00 30:20:00 M

139 detektywi historii – powtórka 0:45:00 3/tydz. I-XII

0.00-0.45, 

1.00-1.45, 

5.00-5.45

91:00:00 91:00:00 M

Audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców 

(§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 

0:00:00 0:00:00

140 radiowy klub obieżyświata 2:00:00 1/tydz. I-XII 13.00-15.00 52:00:00 26:00:00 U

141
radiowy klub obieżyświata – 

powtórka
1:00:00 1/tydz. I-XII 23.00-24.00 52:00:00 26:00:00 U

142 studio plenerowe 2:00:00 4/rok I-XII 13:00-15:00 5:40:00 5:40:00 U

RAZEM 765:41:00 648:24:00

W tym:

0:00:00

0:00:00

465:29:00

Czas trwania powtórek 300:12:00

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

Inne audycje edukacyjne

 Muzyka

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Czas trwania premier*

f) Audycje służące 

intelektualnemu, estetycznemu i 

społecznemu rozwojowi dzieci i 

młodzieży, adresowane specjalnie 

do tej kategorii odbiorców
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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 

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 

rozpowszechni

ania audycji/ 

cyklu

(od – do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku (wyłącznie 

SŁOWO)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnospraw

ni - NP, 

seniorzy - S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

143 sportlandia 0:05:00 1/tydz. I-XII 18.40-18.45 4:20:00 4:20:00 M

144 wokół sportu 0:05:00 5/tydz. I-XII 11.10-11.15 20:50:00 20:50:00 U

145 sport to zdrowie 0:04:00 1/tydz. I-XII 8.10-8.14 3:28:00 3:28:00 U

b) Transmisje i relacje z wydarzeń 

sportowych o ważnym znaczeniu 

regionalnym, narodowym, 

międzynarodowym, odbywających 

się na terenie rozpowszechniania 

programu

146 transmisja meczu 2:00:00 6/rok I-VI i IX-XII 18.00-20.00 8:00:00 8:00:00 U

147 sportowy koniec weekendu 0:10:00 1/tydz. I-XII 20.50-21.00 8:40:00 8:40:00 U

148
sportowy koniec weekendu – 

powtórka
0:10:00 1/tydz. I-XII 5.45-5.55 8:40:00 8:40:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a) Audycje poświęcone aktywnemu 

wypoczynkowi i sportowi 

powszechnemu oraz popularyzujące 

sport wśród dzieci i młodzieży 

Inne audycje dotyczące sportu (w 

tym serwisy sportowe i magazyny 

dotyczące sportu kwalifikowanego, 

wyczynowego)



149 sportowy weekend 2:00:00 1/tydz. I-XII 18.00-20.00 57:30:00 43:10:00 U

150 wiadomości sportowe 0:01:00 10/tydz. I-XII
6.31-6.32

7.31-7.32
8:20:00 4:10:00 U

RAZEM 119:48:00 101:18:00

W tym:

111:08:00

Czas trwania powtórek 8:40:00

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

Inne audycje dotyczące sportu (w 

tym serwisy sportowe i magazyny 

dotyczące sportu kwalifikowanego, 

wyczynowego)

Czas trwania premier*
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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
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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 

rozpowszechni

ania audycji/ 

cyklu

(od – do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawn

i - NP, seniorzy 

- S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Różnorodne formy twórczości 

rozrywkowej ze szczególnym 

uwzględnieniem wkładu 

artystycznego polskich twórców i 

0:00:00 0:00:00

151 złota 30-stka Radia Koszalin 3:00:00 1/tydz. I-XII 20.00-23.00 13:52:00 0:00:00 U

152 rodzinna lista przebojów 2:00:00 1/tydz. I-XII 11.00-13.00 21:40:00 21:40:00 U

153 co jest grane 1:00:00 5/tydz. IV-XII 13.00-14.00 65:15:00 0:00:00 U

154 oprawa muzyczna 2680:23:45 0:00:00

RAZEM 2781:10:45 21:40:00

W tym:

2680:23:45

2781:10:45

Czas trwania powtórek 0:00:00

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

Inne audycje o charakterze 

rozrywkowym, np. rozmaite "gale", 

muzyka oprawowa z innych 

kategorii, itp.

 Muzyka

Czas trwania premier*



8760:00:00

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu audycji 

w rocznym programie 

(% )
1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 60:00:00 1%

Autopromocja 5:00:00 0%

Reklama 120:00:00 1%

Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2019 r.

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)

Czas 

trwania 

premier

Udział 

premier (% 

w roku)

Czas 

trwania 

powtórek

Udział 

powtórek 

(% w roku)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INFORMACJA 1333:47:15 15% 1216:31:45 14% 1333:47:15 15% 1241:57:15 14% 91:50:00 1%

PUBLICYSTYKA 1789:50:00 20% 1382:13:00 16% 1789:50:00 20% 1616:50:00 18% 173:00:00 2%

KULTURA 1784:43:00 20% 590:25:00 7% 889:30:00 10% 895:13:00 10% 1601:04:00 18% 183:39:00 2%

EDUKACJA 765:41:00 9% 648:24:00 7% 765:41:00 9% 0:00:00 0% 465:29:00 5% 300:12:00 3%

SPORT 119:48:00 1% 101:18:00 1% 119:48:00 1% 111:08:00 1% 8:40:00 0%

ROZRYWKA 2781:10:45 32% 21:40:00 0% 100:47:00 1% 2680:23:45 31% 2781:10:45 32% 0:00:00 0%

Ogłoszenia nadawcy 60:00:00 1%

Autopromocja 5:00:00 0%

Reklama 120:00:00 1%

Razem 8760:00:00 100% 3960:31:45 45% 4999:23:15 57% 3575:36:45 41% 7817:39:00 89% 757:21:00 9%

Średni czas programu 

na dobę (w godzinach)
24:00:00

W tym:

44:08:00 1%

81:28:00 1%

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

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)

1 2 3

1. Wiadomości Audycja informacyjna, ogólna, 95% regionu. Audycja codziennie od 6.00-22.00 o pełnych godzinach.

2. Skrót wiadomości
Audycja informacyjna, ogólna, 95% regionu. Audycja od poniedziałku do piątku od 6.30 do 15.30 (w poniedziałek 

bez 9.30).

3. Tym żyje region
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do soboty pokazująca aktualne 

wydarzenia z życia regionu.

4. Minął dzień
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do piątku podsumowująca 

najważniejsze lokalne wydarzenia z całego dnia.

5. Minął dzień – powtórka  
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Powtórka od wtorku do soboty podsumowująca najważniejsze 

lokalne wydarzenia z całego dnia.

6. Rynek pracy
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdy czwartek, w której przedstawiamy oferty pracy, 

radzimy jak podnieść kwalifikacje, jak założyć działalność gospodarczą, jak zmienić kwalifikacje zawodowe. 

7. Rynek pracy – powtórka
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Powtórka audycji w każdy piątek, w której przedstawiamy oferty 

pracy, radzimy jak podnieść kwalifikacje, jak założyć działalność gospodarczą, jak zmienić kwalifikacje zawodowe. 

8. Radiowy przewodnik po biznesie

Audycja informacyjna, ogólna, 95% regionu. Pozycja programowa w każdą sobotę, w której przedstawiamy 

lokalnych przedsiębiorców z małych i średnich firm w zmieniających się realiach gospodarczych, w obliczu nowych 

przepisów i działań konkurencji. 

9. Echo zachodniopomorskiej wsi
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa raz w miesiącu - w niedzielę prezentująca 

problematykę rolnictwa woj. zachodniopomorskiego. 
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10. Pola widzenia – magazyn naszej wsi

Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdą niedzielę skupiająca się na życiu, pracy i 

problemach rolników indywidualnych, przybliżająca polską wieś i polskich rolników – także w kontekście 

tradycyjnych wartości (rodzina, polskość, wiara).

11. Przegląd portali
Audycja informacyjna, ogólna, 70% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do soboty prezentująca 

informacje regionalne i ogólnopolskie z różnych dziedzin życia.

12. Informacja IAR
Audycja informacyjna, ogólna, 0% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do piątku - informacje rządowe i 

sejmowe, a także ważne informacje ogólnopolskie.

13. Ekonomia
Audycja informacyjna, ogólna, 30% regionu. Pozycja programowa do poniedziałku do piątku dotycząca 

problematyki ekonomicznej w regionie, Polsce i świecie. 

14. Serwis romski
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa w każdą niedzielę przedstawiająca 

najważniejsze wiadomości z życia Romów w rejonie nadawania Polskiego Radia Koszalin.

15. Serwis ukraiński
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa w każdą niedzielę przedstawiająca wydarzenia 

dotyczące spraw Ukraińców mieszkających na Pomorzu.

16. Serwis kaszubski

Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa w każdą niedzielę przedstawiająca Stała 

pozycja programowa w każdą niedzielę o godz. 7.50. Audycja przedstawiająca sprawy ważne dla mniejszości 

kaszubskiej.

17. Pogoda po kaszubsku
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa w każdy piątek prezentująca pogodę w 

regionie.

18.
Wybory do Parlamentu 

Europejskiego (nowa audycja)
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Bloki wyborcze.

19.
Wybory parlamentarne do Sejmu i 

Senatu (nowa audycja)
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Bloki wyborcze.

20. Po słowie
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Debata w każdy poniedziałek przeznaczona na prezentację stanowisk 

partii politycznych przez regionalnych przedstawicieli.

21.

Związki zawodowe i związki 

pracodawców – pola widzenia – 

magazyn naszej wsi

Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa w każdą niedzielę przeznaczona na prezentację 

stanowisk związków zawodowych i związków pracodawców przez regionalnych przedstawicieli.

22. OPP & ust. 3 pkt 1 Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa w każdą niedzielę prezentująca OPP z regionu.

23. OPP & ust. 3 pkt 2
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa informująca o możliwości i zasadach 

przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych OPP.

24. OPP & ust. 3 pkt 3
Audycja informacyjna, ogólna, 50% regionu. Pozycje programowe prezentujące kampanie społeczne dostarczone do 

radia przez OPP.

25. Prognoza pogody w serwisach
Audycja informacyjna, ogólna, 98% regionu. Pozycja programowa przy każdym serwisie informacyjnym o pełnej 

godzinie.

26. Prognoza pogody
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do soboty prezentująca 

aktualne informacje o pogodzie w regionie.



27. Rybacka prognoza pogody
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do piątku przy serwisach 

informacyjnych.

28. Traffic
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa prezentująca najważniejsze informacje z dróg, 

utrudnienia, wypadki, korki, remonty.

29. Pasterka Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Transmisja pasterki z Koszalińskiej Katedry.

30.
Msza greckokatolicka 

(nowa audycja)
Audycja informacyjna, ogólna, 100% regionu. Transmisja wigilii w obrządku greckokatolickim z Białego Boru.

31. Kalendarium historyczne
Audycja informacyjna, ogólna, 0% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do soboty przypominająca o 

ważnych rocznicach i wydarzeniach. 

32. Komentarz dnia
Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do piątku komentująca 

aktualne wydarzenia w regionie.

33. Gość SB
Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa od wtorku do piątku prezentująca rozmowy z 

lokalnymi politykami.

34. Gość lokalny cz. I i II

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do piątku. Audycja w której 

przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu (gminy, powiatu, województwa), organizacji pozarządowych i 

placówek edukacyjnych wypowiadają się w sprawach najważniejszych dla mieszkańców.

35. Na dobry dzień

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Audycja od poniedziałku do piątku prezentująca sprawy społeczne, 

inicjatywy kulturalne i obywatelskie, ważne dla mieszkańców. W audycji propagujemy ciekawe imprezy zdrowotne, 

charytatywne, ostrzegamy przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, patologiami i złymi praktykami. Audycja zawiera 

pozycje programowe: Gość NDD, Reporter NDD. 

36. Studio Bałtyk – Kołobrzeg
Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdą sobotę przeznaczona na publicystykę polityczną, 

ekonomiczno-gospodarczą i społeczną z udziałem lokalnych polityków i samorządowców.

37. Klub morski

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdy poniedziałek, w której przedstawiamy tematykę 

morską w bardzo szerokim zakresie: rybołówstwo, porty morskie, przetwórstwo ryb, turystyka morska, ochrona 

środowiska. 

38. Klub morski – powtórka

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Powtórka audycji w każdy wtorek, w której przedstawiamy 

tematykę morską w bardzo szerokim zakresie: rybołówstwo, porty morskie, przetwórstwo ryb, turystyka morska, 

ochrona środowiska. 

39. Biznes, rynek, ekonomia

Audycja publicystyczna, ogólna, 75% regionu. Audycja w każdy wtorek, w której podpowiadamy jak radzić sobie z 

wymogami współczesnej gospodarki, jak skutecznie inwestować, jak pozyskiwać dotacje unijne i państwowe i jak 

stawić czoła rosnącej w siłę konkurencji z wykorzystaniem innowacji i nowoczesnych instrumentów finansowych. 



40.
Biznes, rynek, ekonomia – 

powtórka

Audycja publicystyczna, ogólna, 75% regionu. Powtórka audycji w każdą środę, w której podpowiadamy jak radzić 

sobie z wymogami współczesnej gospodarki, jak skutecznie inwestować, jak pozyskiwać dotacje unijne i państwowe 

i jak stawić czoła rosnącej w siłę konkurencji z wykorzystaniem innowacji i nowoczesnych instrumentów 

finansowych. 

41. ...i kropka
Audycja publicystyczna, ogólna, 75% regionu. Pozycja programowa w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek.  

Komentarz aktualnych wydarzeń społecznych, gospodarczych i politycznych.

42. Express Warszawa-Koszalin  

Audycja publicystyczna, ogólna, 0% regionu. Audycja w każdą środę, w której goście Polskiego Radia Koszalin w 

Warszawie odpowiadają na pytania związane z najgorętszymi wydarzeniami na polskiej scenie politycznej. Trzy 

razy w roku wydanie specjalne w całości przeznaczone dla naczelnych organów państwowych. 

43. Przegląd spraw międzynarodowych
Audycja publicystyczna, ogólna, 0% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do piątku, w której 

komentujemy aktualne wydarzenia międzynarodowe.

44. Po słowie na bis
Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Powtórka debaty w każdy wtorek, w której regionalni 

przedstawiciel partii politycznych komentują bieżące wydarzenia.

45. RaPP (Radiowy Przegląd Prasy)
Audycja publicystyczna, ogólna, 75% regionu. Pozycja programowa w każdą sobotę, w której Andrzej Rudnik i 

Wojciech Cejrowski komentują dobre i złe wzorce kształtujące postawy patriotyczne.

46. Pogranicze

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdą niedzielę, w której nawiązujemy do 

wielokulturowości naszego regionu, w której żyją: Polacy, Ukraińcy, Łemkowie, Niemcy, Romowie, Kaszubi, 

Żydzi. 

47.
Wieczorne spotkania – Przeciw 

wykluczeniu

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdy czwartek, której celem jest kształtowanie postaw 

tolerancji oraz szacunku dla praw i godności człowieka. Poruszona będzie tematyka wykluczenia społecznego. 

Audycja przeznaczona również na tematykę dotyczącą patologii społecznych, w tym zagrożeń wynikających z 

używania środków odurzających, spożywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie. 

48. Niegrzecznik prasowy 
Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do piątku prezentująca 

autorski komentarz zaproszonych gości i dziennikarzy PRK.

49. Studio plenerowe Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Targi Pracy w Białogardzie.

50. Magazyn międzynarodowy
Audycja publicystyczna, ogólna, 0% regionu. Audycja raz w miesiącu - we wtorek, o roli i pozycji Polski na tle 

zmieniających się uwarunkowań ekonomiczno-politycznych, relacji z sąsiadami i pozycji w Unii Europejskiej. 

51. Taka sytuacja
Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do piątku, w której na 

najważniejsze tematy dnia rozmawiamy z mieszkańcami. 

52. Docinek

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdy piątek. Polityka i życie, wydarzenia, zjawiska, 

prognozy, a wszystko to w zderzeniu różnorodnych, subiektywnych opinii zaproszonych do studia lokalnych 

dziennikarzy.



53. Rządzi-My
Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdy piątek, w której prezentujemy opinie lokalnych 

samorządowców w sprawach ważnych dla mieszkańców.

54. Loża oszczerców
Audycja publicystyczna, ogólna, 0% regionu. Audycja z udziałem znanych w Polsce publicystów, sprzyjająca 

kształtowaniu postaw tolerancji, otwartości i porozumienia różnych grup społecznych.

55. Loża oszczerców – powtórka
Audycja publicystyczna, ogólna, 0% regionu. Powtórka audycji z udziałem znanych w Polsce publicystów, 

sprzyjająca kształtowaniu postaw tolerancji, otwartości i porozumienia różnych grup społecznych.

56. Jest sprawa   
Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdy wtorek, środę i czwartek, w której pokazujemy 

pojedynczego człowieka kontra procedury, instytucje, władza. Zapytamy, rozliczymy, pomożemy. 

57. Rozmowy nocą
Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Audycja od poniedziałku do piątku o charakterze interpersonalnym, 

budująca relację między stacją a słuchaczem, zawierająca rozmowy o życiu w różnych jego aspektach.

58. Gość po 16.00 cz. I i II

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa sześć razy w tygodniu, w której prezentowana 

jest rozmowa z ekspertem, przedstawicielem środowisk i instytucji regionalnych na temat ważny dla społeczności 

lokalnej.

59.
Równe szanse 

(nowa audycja)

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdą środę, której celem jest kształtowanie postaw 

tolerancji oraz szacunku dla praw i godności człowieka. Przeciwdziałamy stereotypom i postawom 

dyskryminacyjnym.

60.
Równe szanse – powtórka 

(nowa audycja)

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Powtórka audycji w każdy czwartek, której celem jest 

kształtowanie postaw tolerancji oraz szacunku dla praw i godności człowieka. Przeciwdziałamy stereotypom i 

postawom dyskryminacyjnym.

61. Wieczorne spotkania – Reportaż
Audycja publicystyczna, ogólna, 95% regionu. Audycja raz w tygodniu, prezentująca reportaże publicystyczne o 

różnej tematyce np. prorodzinnej, prozdrowotnej, zwalczania patologii społecznych oraz morskiej.

62. Pogranicze – reportaż
Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa w każdą niedzielę, w której prezentowane 

reportaże nawiązują do wielokulturowości regionu. 

63. Radio Koszalin nocą – reportaż
Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdy czwartek prezentująca reportaże publicystyczne o 

różnej tematyce np. prorodzinnej, prozdrowotnej, zwalczania patologii społecznych oraz morskiej.

64.
Radio Koszalin nocą – reportaż – 

powtórka

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Powtórka audycji w każdy czwartek prezentująca reportaże 

publicystyczne o różnej tematyce np. prorodzinnej, prozdrowotnej, zwalczania patologii społecznych oraz morskiej.

65. Magazyn romski 

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa w każdą niedzielę, przygotowana w języku 

romskim,  przeznaczona dla mniejszości etnicznej – romskiej, pokazująca życie Romów w rejonie nadawania 

Polskiego Radia Koszalin.



66. Magazyn romski – powtórka

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Powtórka magazynu w każdy wtorek, przygotowanego w języku 

romskim,  przeznaczonego dla mniejszości etnicznej – romskiej, pokazującego życie Romów w rejonie nadawania 

Polskiego Radia Koszalin.

67. Magazyn ukraiński

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa w każdą niedzielę przygotowana w języku 

ukraińskim, przeznaczona dla mniejszości narodowej ukraińskiej, w której omawiane są społeczno-polityczne oraz 

kulturalne tematy związane z mniejszością ukraińską na Pomorzu.

68. Magazyn ukraiński – powtórka

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Powtórka magazynu w każdą środę, przygotowanego w języku 

ukraińskim, przeznaczonego dla mniejszości narodowej ukraińskiej, w którym omawiane są społeczno-polityczne 

oraz kulturalne tematy związane z mniejszością ukraińską na Pomorzu.

69. Magazyn kaszubski

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa w każdą niedzielę, przygotowana w języku 

kaszubskim, przeznaczona dla społeczności kaszubskiej, w której poruszane są tematy związane z kulturą kaszubską 

oraz najważniejsze wydarzenia dotyczące Kaszubów.

70. Magazyn kaszubski – powtórka

Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Powtórka magazynu w każdy czwartek, przygotowanego w języku 

kaszubskim przeznaczonego dla społeczności kaszubskiej, w którym poruszane są tematy związane z kulturą 

kaszubską oraz najważniejsze wydarzenia dotyczące Kaszubów.

71. Pogadanka o języku kaszubskim
Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa w każdą sobotę. Krótka lekcja języka 

kaszubskiego skierowana do Kaszubów i nie tylko.

72. Magazyn katolicki

Audycja publicystyczna, ogólna, 75% regionu. Pozycja programowa w każdą niedzielę odpowiadająca potrzebom 

religijnym mieszkańców wyznania rzymskokatolickiego, poruszająca tematy związane z wiarą, życiem oraz 

ważnymi wydarzeniami z życia Kościoła.

73. Magazyn ekumeniczny

Audycja publicystyczna, ogólna, 75% regionu. Pozycja programowa w każdą niedzielę pokazująca działalność 

lokalnych parafii: kościoła polskokatolickiego, kościoła prawosławnego,  kościoła ewangelicko-metodystycznego, 

kościoła augsburskiego. 

74.
Święta: Boże Narodzenie i 

Wielkanoc
Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Audycje w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

75. Radio wolna sobota
Audycja publicystyczna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdą sobotę, w której przedstawiamy sprawy dotyczące 

regionu oraz dyskutujemy na tematy związane z pasjami, stylem życia, spędzaniem czasu  wolnego.

76.
Radiowy klub obieżyświata – 

publicystyka

Audycja publicystyczna, ogólna, 50% regionu. Audycja od niedzieli do piątku, w której prezentujemy rozmowy, 

wywiady i dłuższe formy publicystyczne, stanowiące uzupełnienie treści prezentowanych w ramach niedzielnego 

cyklu Radiowy Klub Obieżyświata. 

77. Studio plenerowe

Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Audycja w formie wyjazdowej podczas wydarzeń o szczególnej wadze 

dla mieszkańców regionu: Festiwal Młodzi i Film, Folk Film Festiwal w Sianowie, Reggaenwalde Festiwal w 

Darłowie, Integracja Ty i Ja w Koszalinie, m-teatr w Koszalinie, Ogólnopolskie Dni Monodramu w Koszalinie,  

Bałtyk Festiwal Media i Sztuka w Darłowie, Reflektor.

78. Koncert w PRK
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Koncerty i retransmisje w ramach Muzycznej Sceny Polskiego Radia 

Koszalin, Sceny Debiutów, Unplugged.



79. W dobrym klimacie
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Audycja od poniedziałku do piątku, w której prezentujemy szeroko 

pojętą kulturę w formie wywiadów, komentarzy, relacji, felietonów.

80. Radio na bis
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Powtórka materiałów, w każdą sobotę i poniedziałek, popularyzujących 

wiedzę o kulturze i sztuce regionu.

81. Wieczorny dom kultury
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa w każdy poniedziałek prezentująca wiedzę o 

kulturze i sztuce regionu.

82. Kulturalna sobota
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdą sobotę poświęcona kulturze, uzupełniająca 

tygodniową ofertę w tej dziedzinie. Zawiera stały element O! Kultura.

83. Premiera
Audycja kulturalna, ogólna, 5% regionu. Audycja w każdą sobotę popularyzująca historię polskiego i zagranicznego 

kina. Audycja zawiera repertuar kin w regionie oraz recenzuje najpopularniejsze filmy. 

84. Zaproszenia kulturalne
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do soboty. Propozycje kulturalne 

z regionu.

85. Poczta poetycka
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa w każdy wtorek zawierająca recenzje, porady 

poetyckie i prezentację wierszy mieszkańców regionu.

86. Poczta poetycka – powtórka
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Powtórka w każdy poniedziałek. Pozycja programowa zawierająca 

recenzje, porady poetyckie i prezentację wierszy mieszkańców regionu.

87. Wieczorne spotkania – reportaż 
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Audycja raz w tygodniu, prezentująca reportaże prezentujące kulturę i 

sztukę regionu.

88. Radio Koszalin nocą – reportaż
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdy piątek, prezentująca reportaże z zakresu kultury i 

sztuki regionu.

89.
Radio Koszalin nocą – reportaż – 

powtórka

Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Powtórka audycji w każdy piątek, prezentującej reportaże z zakresu 

kultury i sztuki regionu.

90. Lista przebojów ludowych

Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdą niedzielę, której celem jest prezentacja dorobku 

kulturowego regionu jak też zapowiedzi imprez ludowych w regionie. Zawiera fragmenty archiwalnych audycji oraz 

prezentację poezji ludowej.

91. Słuchowisko RTS
Audycja kulturalna, ogólna, 0% regionu. Pozycja programowa w każdą niedzielę prezentująca słuchowisko 

kryminalne.

92. Słuchowisko RTS – powtórka
Audycja kulturalna, ogólna, 0% regionu. Powtórka w każdy poniedziałek. Pozycja programowa prezentująca 

słuchowisko kryminalne.



93. Słuchowisko radiowe
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Słuchowisko przygotowane w oparciu o twórczość artysty regionalnego 

z udziałem lokalnych wykonawców.

94. Słuchowisko radiowe – powtórka
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Powtórka słuchowiska przygotowanego w oparciu o twórczość artysty 

regionalnego z udziałem lokalnych wykonawców.

95. Wieczorne spotkania – reportaż Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Sześć razy w roku prezentacja reportaży artystycznych.

96. Przegląd muzyczny
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdą niedzielę, w której przybliżamy muzykę poważną. W 

audycji prezentacja koszalińskich muzyków, kultura muzyczna regionu, rozmowy z artystami.

97. Klasyka w Polsce
Audycja kulturalna, ogólna, 25% regionu. Audycja raz w miesiącu, w niedzielę. Wspólna audycja czterech rozgłośni 

regionalnych Polskiego Radia, propagująca muzykę poważną oraz wydarzenia i problemy z tego obszaru kultury. 

98. Studio Festiwalowe – FPP 
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa raz w roku. Studio Festiwalowe Festiwalu 

Pianistyki Polskiej w Słupsku. 

99. Radiowy Klub Muzyki
Audycja kulturalna, ogólna, 0% regionu. Audycja trzy razy w miesiącu, w niedzielę. Prezentacja dzieł muzyki 

klasycznej.

100. Koncert Audycja kulturalna, ogólna, 0% regionu. Koncert poświęcony pamięci ofiar II wojny światowej.

101. Giercownik
Audycja kulturalna, ogólna, 0% regionu. Pozycja programowa w każdy piątek, prezentująca między innymi nowinki 

technologiczne, recenzje gier komputerowych oraz atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu.

102. Autorska audycja muzyczna
Audycja kulturalna, ogólna, 10% regionu. Audycja od niedzieli do piątku. W audycjach przedstawiamy szerokie 

spektrum rodzajów i gatunków muzycznych z udziałem zaproszonych gości, prezentujemy wywiady i felietony.

103. Bity piątek Audycja edukacyjna, ogólna, 0% regionu. Audycja w każdy piątek prezentująca szeroko pojętą muzykę klubową.

104. Powrót do przeszłości Audycja kulturalna, ogólna, 0% regionu. Audycja w każdą niedzielę, prezentująca muzykę i artystów sprzed lat. 

105. Rapnejszyn
Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdą sobotę popularyzująca rap, hip hop i gatunki pokrewne 

lokalnych artystów.

106. Święta państwowe
Relacje w różnych pasmach związane z uroczystościami świąt państwowych w regionie. Na antenie przez cały dzień 

grana jest wyłącznie muzyka polska. 



107.
Propozycje do Listy Przebojów 

Ludowych

Audycja kulturalna, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do soboty, prezentująca ludowe 

utwory zespołów z regionu.

108. Enterka
Audycja edukacyjna, ogólna, 0% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do piątku poświęcona nowym 

technologiom.

109. ENTER
Audycja edukacyjna, ogólna, 0% regionu. Pozycja programowa w każdą sobotę, prezentująca rozwiązania z zakresu 

nowych technologii.

110. M jak... motoryzacja
Audycja edukacyjna, ogólna, 75% regionu. Pozycja programowa w każdą sobotę, prezentująca motoryzacyjne 

nowości techniczne.

111. Filary wolności

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdy poniedziałek, w której prezentować będziemy 

zapomniane historie związane z 80. rocznicą napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę oraz 80. rocznicę agresji 

sowieckiej Rosji na Polskę. W audycji kalendarium, ruchy na scenie politycznej, noty dyplomatyczne, stanowiska 

mocarstw, sylwetki osób – bohaterów walczących o zachowanie Polski i polskości.

112. Filary wolności – powtórka

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Powtórka audycji w każdy wtorek, w której prezentować będziemy 

zapomniane historie związane z 80. rocznicą napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę oraz 80. rocznicę agresji 

sowieckiej Rosji na Polskę. W audycji kalendarium, ruchy na scenie politycznej, noty dyplomatyczne, stanowiska 

mocarstw, sylwetki osób – bohaterów walczących o zachowanie Polski i polskości.

113. Wieczorne spotkania – reportaż 

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Reportaż w każdy poniedziałek, w którym przedstawiamy fakty z 

historii najnowszej, popularyzujemy najnowszą historię małych miejscowości w regionie, pokazując ją w kontekście 

historii Polski.

114. Radio Koszalin nocą – reportaż
Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Reportaż cztery razy w tygodniu, w każdą środę i w sobotę 

prezentujący historię regionu.

115.
Radio Koszalin nocą – reportaż – 

powtórka 

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Powtórka reportażu cztery razy w tygodniu, w każdą środę i w sobotę 

prezentującego historię regionu.

116.

Śladami Powstańców 

Wielkopolskich

(nowa audycja)

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdą sobotę, poświęcona wspomnieniom  z tego 

historycznego wydarzenia, z udziałem mieszkańców regionu z wykorzystaniem nagrań archiwalnych.

117.

Śladami Powstańców 

Wielkopolskich – powtórka

(nowa audycja)

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Powtórka audycji w każdy poniedziałek, poświęcona wspomnieniom  z 

tego historycznego wydarzenia, z udziałem mieszkańców regionu z wykorzystaniem nagrań archiwalnych.

118.
Kołozwrotek czyli hity z tekstem i 

kontekstem

Audycja edukacyjna, ogólna, 0% regionu. Pozycja programowa w każdą sobotę  skupiająca się na 

wielopłaszczyznowej analizie wybranej polskiej piosenki – a w rezultacie na analizie Polski i Polaków w 

określonym  miejscu i czasie.

119.
Debata wyborcza – Wybory do PE 

(nowa audycja)

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Emisja przedwyborczych debat z udziałem kandydatów do Parlamentu 

Europejskiego. Każda z debat odbędzie się z udziałem publiczności.



120.
Debata wyborcza – Wybory 

parlamentarne (nowa audycja)

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Emisja przedwyborczych debat z udziałem kandydatów do parlamentu. 

Każda z debat odbędzie się z udziałem publiczności.

121.
Studio wyborcze – Wybory do PE

(nowa audycja)

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Studio wyborcze w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

Pierwsze analizy wyników sondażowych. Rozmowy z przedstawicielami komitetów wyborczych oraz politologów w 

regionie.

122.

Studio wyborcze – Wybory 

parlamentarne

(nowa audycja)

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Studio wyborcze w dniu wyborów parlamentarnych 2019. Pierwsze 

analizy wyników sondażowych. Rozmowy z przedstawicielami komitetów wyborczych oraz politologów w regionie.

123.
Wyborcze ABC

(nowa audycja)

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycje programowe przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 

informujące o zasadach głosowania.

124.
Wyborcze ABC – powtórka

(nowa audycja)
Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Powtórki audycji informujące o zasadach głosowania.

125.
Wyborcze ABC

(nowa audycja)

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Pozycje programowe przed wyborami parlamentarnymi informujące o 

zasadach głosowania.

126.
Wyborcze ABC – powtórka

(nowa audycja)
Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Powtórki audycji informujące o zasadach głosowania.

127. Cafe Europa
Audycja edukacyjna, ogólna, 20% regionu. Pozycja programowa w każdy czwartek, w którym opowiadamy o 

wydarzeniach i życiu mieszkańców Wspólnej Europy oraz miejscu jakie zajmuje Polska w zjednoczonej Europie.

128. Cafe Europa – powtórka
Audycja edukacyjna, ogólna, 20% regionu. Powtórka pozycji programowej w każdy piątek, w której opowiadamy o 

wydarzeniach i życiu mieszkańców Wspólnej Europy oraz miejscu jakie zajmuje Polska w zjednoczonej Europie.

129.
Wieczorne spotkania – Edukacja 

obywatelska 

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdą środę prezentująca możliwości działania jakie daje 

demokracja: w samorządach, organizacjach pozarządowych.

130. Studio plenerowe

Audycja edukacyjna, ogólna, 0% regionu. Pasma realizowane w formie wyjazdowej tj. 80 rocznicę napaści Niemiec 

hitlerowskich na Polskę, 80. rocznicę agresji sowieckiej Rosji na Polskę, upamiętnienie rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego.

131.
debata patriotyczna

(nowa audycja)

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Debata patriotyczna z udziałem zaproszonych przedstawicieli 

lokalnych środowisk patriotycznych.

132.
Wieczorne spotkania – Zdrowie i 

Ekologia

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdy wtorek, w której poruszamy tematykę zdrowia, w 

tym: problem dyskryminacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także ich aktywność w życiu społecznym. 

133. Studio plenerowe
Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Audycja z cyklu „Biegiem po zdrowie” raz w roku, popularyzująca 

aktywny wypoczynek i zdrowy styl życia, Krwiobus.

134. Studencki kwadrans 
Audycja edukacyjna, młodzieżowa, 100% regionu. Audycja w każdy piątek, w której zachęcamy do pogłębiania 

wiedzy i podejmowania dalszej nauki jak też wyboru uczelni, pokazujemy studenckie życie.



135. Studencki kwadrans – powtórka 
Audycja edukacyjna, młodzieżowa, 100% regionu. Powtórka audycji w każdy poniedziałek, w której zachęcamy do 

pogłębiania wiedzy i podejmowania dalszej nauki jak też wyboru uczelni, pokazujemy studenckie życie.

136. Wodowanie

Audycja edukacyjna, młodzieżowa, 100% regionu. Audycja w każdą sobotę poświęcona morzu i Pojezierzom, w 

której poruszane są tematy związane z rekreacją i turystyką, żeglarstwem, kajakarstwem i innymi sportami 

wodnymi. 

137. Wodowanie – powtórka

Audycja edukacyjna, młodzieżowa, 100% regionu. Powtórka audycji w każdą niedzielę, poświęconej morzu i 

Pojezierzom, w której poruszane są tematy związane z rekreacją i turystyką, żeglarstwem, kajakarstwem i innymi 

sportami wodnymi. 

138. Detektywi historii 
Audycja edukacyjna, młodzieżowa, 100% regionu. Audycja w każdą sobotę, kształtująca postawy patriotyczne, 

złożona z rozmów, relacji z wydarzeń i faktów historycznych związanych z regionem, poszerzająca wiedzę szkolną.

139. Detektywi historii – powtórka

Audycja edukacyjna, młodzieżowa, 100% regionu. Powtórka audycji w każdą niedzielę i w każdy poniedziałek, 

kształtującej postawy patriotyczne, złożonej z rozmów, relacji z wydarzeń i faktów historycznych związanych z 

regionem, poszerzająca wiedzę szkolną.

140. Radiowy klub obieżyświata

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdą niedzielę propagujemy poznawanie obcych kultur, 

cywilizacji, narodów. Relacjonujemy przebieg ekstremalnych wypraw na całym świecie, pokazujemy ciekawe 

miejsca w regionie zachęcając do ich odwiedzenia, propagujemy agroturystykę i regionalne imprezy turystyczne. 

141.
Radiowy klub obieżyświata – 

powtórka

Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Powtórka audycji w każdą niedzielę, w której propagujemy 

poznawanie obcych kultur, cywilizacji, narodów. Relacjonujemy przebieg ekstremalnych wypraw na całym świecie, 

pokazujemy ciekawe miejsca w regionie zachęcając do ich odwiedzenia, propagujemy agroturystykę i regionalne 

imprezy turystyczne. 

142. Studio plenerowe
Audycja edukacyjna, ogólna, 100% regionu. Pasma realizowane w formie wyjazdowej podczas wydarzeń o 

szczególnej wadze dla mieszkańców regionu.

143. Sportlandia
Audycja sportowa, młodzieżowa, 100% regionu. Pozycja programowa w każdą sobotę podsumowująca 

najważniejsze wydarzeni minionego tygodnia oraz zapowiedzi najbliższych imprez dla młodzieży. 

144. Wokół sportu
Audycja sportowa, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa poniedziałku do piątku, codzienna porcja 

wiadomości oraz relacji z wydarzeń sportowych, promująca aktywne sposoby spędzania wolnego czasu.

145. Sport to zdrowie
Audycja sportowa, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa w każdą sobotę, promująca sport amatorski, 

zachęcanie do aktywnego wypoczynku.

146. Transmisja meczu Audycja sportowa, ogólna, 100% regionu. Transmisje meczów lokalnych drużyn koszykarskich.

147. Sportowy koniec weekendu
Audycja sportowa, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdą niedzielę, w której podsumowujemy lokalne 

wydarzenia sportowe z minionego tygodnia.

148.
Sportowy koniec weekendu – 

powtórka

Audycja sportowa, ogólna, 100% regionu. Powtórka audycji w każdy poniedziałek, w której podsumowujemy 

lokalne wydarzenia sportowe z minionego tygodnia.



149. Sportowy weekend
Audycja sportowa, ogólna, 75% regionu. Magazyn w każdą sobotę, w którym zajmujemy się publicystyką sportową 

oraz sportem osób niepełnosprawnych. 

150. Wiadomości sportowe
Audycja sportowa, ogólna, 100% regionu. Pozycja programowa od poniedziałku do piątku, prezentująca 

najważniejsze sportowe wydarzenia dnia. 

151. Złota 30-stka Radia Koszalin Audycja rozrywkowa, ogólna, 0% regionu. Audycja w każdą sobotę, prezentująca najpopularniejsze światowe hity.

152. Rodzinna lista przebojów
Audycja rozrywkowa, ogólna, 100% regionu. Audycja w każdą niedzielę, przy muzyce bawimy się całymi 

rodzinami.

153. Co jest grane?
Audycja rozrywkowa, ogólna, 0% regionu. Audycja zawiera konkurs. Codziennie wyłonimy finalistę dnia, a pod 

koniec tygodnia finalistę tygodnia. Rozdamy radiowe upominki.

154. Oprawa muzyczna Muzyka rozrywkowa w różnych pasmach.



Załącznik nr 2

Numer audycji 

(tożsamy z wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza planów )
Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8

20 po słowie Informacja 00:55:00 9.00-10.00 00:55:00 45:50:00

53 rządzi-my Publicystyka 00:22:00 9.30-10.00 00:22:00 04:24:00

119
debata wyborcza – wybory 

do PE
Edukacja 00:55:00 20.05-21.00 00:55:00

120
debata wyborcza – wybory 

parlamentarne
Edukacja 00:55:00 20.05-21.00 05:30:00

121
studio wyborcze – wybory 

do PE
Edukacja 02:45:00 20.00-23.00 02:45:00

122
studio wyborcze – wybory 

parlamentarne
Edukacja 02:45:00 20.00-23.00 02:45:00

123 wyborcze abc Edukacja 00:04:00 6.40-6.44 00:56:00

125 wyborcze abc Edukacja 00:04:00 6.40-6.44 00:56:00

127 cafe europa Edukacja 00:10:00 19.30-19.40 00:10:00 00:20:00

129
wieczorne spotkania – 

edukacja obywatelska
Edukacja 00:35:00 19.00-20.00 00:35:00 03:30:00

67:51:00

Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2019 r.

Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w 

godz. 6.00-23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone edukacji obywatelskiej dotyczące wyborów do 

Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego, 

w szczególności debaty, audycje edukacyjno-poradnicze dotyczące m.in. zasad techniki głosowania, tzw. profrekwencyjne.

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 3

Numer audycji 

(tożsamy z wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza planów )
Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8

42
express Warszawa - 

Koszalin
publicystyka 0:25:00 16.10-16.35 0:25:00 00:25:00

0:25:00

Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2019 r.

Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w 

godz. 6.00-23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone edukacji obywatelskiej dotyczące wyjaśniania 

i prezentowania polityki państwa przez naczelne organy państwowe lub ich przedstawicieli, zgodnie z art. 22 ustawy o 

radiofonii i telewizji;

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 4

Numer audycji 

(tożsamy z wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza planów )
Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8

49 studio plenerowe publicystyka 02:00:00 10.00-14.00 02:00:00 02:00:00

76 studio plenerowe kultura 01:30:00 19.00-21.00 12:00:00

96

przegląd muzyczny – Festiwal Pianistyki 

Polskiej, Festiwal Organowy w Koszalinie,  

Chóry Polonijne, Międzynarodowy Festiwal – 

Muzyka w Katedrze w Kołobrzegu, RCK Pro 

Jazz Festiwal w Kołobrzegu, Interfolk w 

Kołobrzegu

kultura 00:35:00 17.00-18.00 00:35:00 03:30:00

98 studio festiwalowe FPP kultura 0:10:00 11.40-11.50 1:10:00 01:10:00

111 filary wolności edukacja 00:!5:00 19.30-19.45 0:15:00 13:00:00

116 śladami Powstańców Wielkopolskich edukacja 0:15:00 15.45-16.00 0:15:00 13:00:00

133 studio plenerowe edukacja 2:30:00 10.00-14.00 2:30:00 05:00:00

142 studio plenerowe edukacja 1:25:00 13.00-15.00 1:25:00 05:40:00

Łącznie 55:20:00
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Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w godz. 6.00-

23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone wydarzeniom rangi ogólnokrajowej i regionalnej, 

 przede wszystkim uwzględniające ważne jubileusze, tj. 80 rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, 80. rocznicę agresji sowieckiej Rosji 

na Polskę, upamiętnienie rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 100. rocznicę I Powstania Śląskiego;

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 5

Numer audycji 

(tożsamy z wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza planów )

Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8

82
kulturalna sobota – O! 

Kultura
kultura 00:23:00 17.30-17.52 00:23:00 19:56:00

85 poczta poetycka kultura 00:10:00 18.45-18.55 00:10:00 08:40:00

118
kołozwrotek czyli hity z 

tekstem i kontekstem
edukacja 00:20:00 16.35-16.55 00:20:00 17:20:00

45:56:00
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Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w 

godz. 6.00-23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *-  audycje popularyzujące wiedzę o literaturze polskiej (klasycznej i 

współczesnej) 

prezentacje sylwetek twórców i ich dzieł, promocja czytelnictwa, dorobku kulturowego Polski niepodległej;

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 6

Numer audycji 

(tożsamy z wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza planów )
Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8

61
wieczorne spotkania – 

reportaż
publicystyka 00:22:00 20.15-20.37 00:22:00 19:04:00

62 Pogranicze publicystyka 00:30:00 18.10-18.40 00:30:00 26:00:00

87
wieczorne spotkania – 

reportaż
kultura 00:22:00 20.15-20.37 00:22:00 17:20:00

91 słuchowisko RTS kultura 00:18:00 06.05-06.23 00:18:00 15:36:00

93 słuchowisko radiowe kultura 00:25:00 16.00-18.00 00:25:00 00:25:00

95
wieczorne spotkania – 

reportaż
kultura 00:27:00 20.15-20.42 00:27:00 02:42:00

113
wieczorne spotkania – 

reportaż
edukacja 00:30:00 20.15-20.45 00:30:00 26:00:00

107:07:00
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Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w 

godz. 6.00-23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *-  udramatyzowane formy radiowe – reportaż, dokument, słuchowisko. 

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 7

Numer audycji 

(tożsamy z wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza planów )

Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy o rtv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8

45 RaPP publicystyka 00:10:00 11.30-11.40 00:10:00 08:40:00

47
wieczorne spotkania – 

przeciw wykluczeniu
publicystyka 00:35:00 19.00-20.00 00:35:00 30:20:00

54 loża oszczerców publicystyka 00:03:00 15.50-15.53 00:15:00 13:03:00

59 równe szanse publicystyka 00:10:00 16.45-16.55 00:10:00 08:40:00

131 debata patriotyczna edukacja 01:20:00 15.00-21.00 02:40:00

138 detektywi historii edukacja 00:35:00 15.00-15.45 00:35:00 30:20:00

93:43:00
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Uwaga!!! Do audycji preferowanych należy zakwalifikować wyłącznie audycje premierowe nadawane w porze dziennej  tj. w 

godz. 6.00-23.00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje edukacyjne i publicystyczne kształtujące postawy patriotyczne, 

tolerancji, otwartości, służące porozumieniu różnych grup społecznych, przeciwdziałające stereotypom i postawom 

dyskryminacyjnym.

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)


