
8760 6205

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

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 

rozpowszechniania 

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 4 5 6 7 8

1 Polski Off 7 I-XII 6.00-8.00 728:00:00 U

2 Off – On 7 I-XII 8.00-11.00 1092:00:00 M

3 Poleca się 7 I-XII 11.00-17.00 2184:00:00 M

4 Kocyk 1 I-XII 17.00-19.00 104:00:00 M

5 Dziesiąta Muza 1 I-XII 19.00-21.00 104:00:00 U

6 Electric Relaxation- Show 1 I-XII 21.00-22.00 52:00:00 M

7 Off Beats 1 I-XII 22.00-23.00 52:00:00 M

8 Rotacje 1 I-XII 17.00-19.00 104:00:00 U

9 Beat Tools 1 I-XII 19.00-21.00 104:00:00 U

10 Essentia Electronica 1 I-XII 21.00-23.00 104:00:00 M

11 Patrick The Pan zaprasza 1 I-XII 17.00-18.00 52:00:00 M
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Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

roczny czas emisji specjalizacji ( liczba godzin 

programu w godzinach 6:00-23:00)



12 Rock and Roll night Club 1 I-XII 18.00-20.00 104:00:00 M

13 Off Ferma 1 I-XII 20.00-22.00 104:00:00 M

14 Chronosfora 1 I-XII 17.00-19.00 104:00:00 U

15 Przed Rockiem 1 I-XII 19.00-21.00 104:00:00 U

16 Wyszukane Piosenki 1 I-XII 20.00-21.00 52:00:00 M

17 Wolno Marzyć 1 I-XII 21.00-23.00 104:00:00 M

18 Dźwiękowe Ewolucje 1 I-XII 17.00-19.00 104:00:00 M

19 Jazz na weekend 1 I-XII 19.00-21.00 104:00:00 M

20 Red Bull Music Academy 1 I-XII 21.00-23.00 104:00:00 M

21 Program z muzyką hip hop i rap 1 I-XII 17.00-21.00 208:00:00 M

22 Serialowanie 1 I-XII 21.00-23.00 104:00:00 M

23 Nuove Musiche 1 I-XII 17.00-19.00 104:00:00 M

24 Sonar 1 I-XII 19.00-21.00 104:00:00 M

25 Program z muzyką etniczną 1 I-XII 21.00-23.00 104:00:00 M

26 Muzyka oprawowa I-XII 17:00:00 U

RAZEM 6205:00:00

W tym:

1512:00:00

4693:00:00

Udział warstwy słownej audycji nierealizujących specjalizacji programu

Udział muzyki



8760 00:00:00

Audycje nie realizujące 

specjalizacji, nadawane w 

godzinach 6:00-23:00
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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 

rozpowsze

chniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnospraw

ni - NP, 

seniorzy - S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8

RAZEM 0:00:00

W tym:

0:00:00
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Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godzin 

programu w godzinach 6:00-23:00)

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

Udział muzyki



 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku

Udział czasu 

audycji w rocznym 

programie (% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 0%

Autopromocja 0%

Reklama 0%
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Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



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% 1512:00:00 24% 4693:00:00 76%

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



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 Polski Off playlista wypełniona wyłącznie polską muzyką alternatywną

2 Off On
pasmo muzyczno –reporterskie, adresowane do młodzieży , z udziałem gości: twórców, animatorów kultury, przedstawicieli 

samorządów studenckich.

3 Poleca się
pasmo muzyczno reporterskie adresowane do młodzieży wypełnione rekomendacjami najciekawszych wydarzeń z zakresu: teatr, kino 

muzyka

4 Kocyk program słowno – muzyczny przeznaczony dla młodzieży, poruszający zagadnienia z dziedziny psychologii

5 Dziesiąta muza
program słowno – muzyczny dotyczący historii kina i muzyki filmowej , prezentujący muzykę filmową w sposób przekrojowy. 

Adresowany do słuchaczy w różnym wieku, zainteresowanych kinem

6
Electric Relaxation- 

Show

program słowno – muzyczny dotyczący nowości z zakresu polskiej i światowej muzyki elektronicznej . Kluczem programu jest 

prezentacja premier muzycznych, oraz podawanie bieżących informacji na temat

7 Off Beats
Program słowno- muzyczny  dla młodzieży prezentujący najciekawsze zjawiska i utwory muzyki : jazz, funk, soul , oraz prezentujący 

twórców wymienionych gatunków

8 Rotacje
Program słowno- muzyczny  dla młodzieży prezentujący nurty muzyki awangardowej i improwizowanej z naciskiem na lokalne 

wydarzenia z kręgu tego gatunku

9 Beat Tools
program słowno- muzyczny  przeznaczony dla: muzyków, producentów muzycznych, oraz miłośników nowych technologii, program jest 

formą kursu produkcji muzycznej  

10 Essentia Electronica
program słowno- muzyczny prezentujący wyłącznie krakowską i Małopolską  scenę dj – ską , Program powstaje przy dużym udziale 

gości i wypełniony jest muzyką graną na żywo

11
Patrick The Pan 

Zaprasza
Program słowno- muzyczny dla młodzieży prezentujący lokalną, oraz polską scenę piosenki poetyckiej

12
Rock and Roll Night 

Club
program słowno- muzyczny dla młodzieży,prezentujący polskich debiutantów muzyki rockowej

13 Off ferma Program słowno -muzyczny prezentujący : krakowską i polską scenę muzyki rockowej, adresowany do miłośników gitarowych brzmień
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Informacje o planowanych audycjach/cyklach w godz. 6:00-23:00



14 Chronosfora program słowno- muzyczny przeznaczony dla wszystkich miłośników muzyki gitarowej lat 60 tych i 70 tych

15 Przed Rockiem program słowno- muzyczny dla młodzieży i dorosłych prezentujący polską muzykę Bluesową

16 Wyszukane Piosenki Program słowno- muzyczny dla młodzieży, prezentujący mało znane utwory polskie i zagraniczne  z gatunku pop

17 Wolno Marzyć
program słowno- muzyczny dla młodzieży, prezentujący :polską i zagraniczną muzykę taneczną, informujący o najciekawszych 

wydarzeniach z zakresu tego gatunku

18 Dźwiękowe Ewolucje program słowno- muzyczny prezentujący różne gatunki muzyki eksperymentalnej z gatunku: jazz, muzyka elektroniczna i etniczna

19 Jazz na weekend program słowno- muzyczny adresowany do miłośników muzyki jazzowej , zarówno Polskiej jak i zagranicznej.

20
Red Bull Music 

Academy
Program słowno- muzyczny dla młodzieży, prezentujący najciekawsze utwory dj- ów związanych z Muzyczną Akademią Red Bulla

21
Program z muzyką rap i 

hip hop

Program słowno- muzyczny  dla młodzieży prezentujący lokalne wydarzenia i zespoły. Znaczną część programu stanowią relacje i 

transmisje lokalnych koncertów.

22 Serialowanie program słowno -muzyczny dla młodzieży, prezentujący muzykę z polskich i zagranicznych seriali

23 Nuove Musiche
program słowno- muzyczny prezentujący historię muzyki dawnej, oraz klasycznej. Przeznaczony dla melomanów i miłośników muzyki 

klasycznej

24 Sonar
program słowno- muzyczny  przeznaczony dla miłośników szeroko rozumianej muzyki alternatywnej różnych regionów, prezentujący w 

ujęciu historycznym najciekawsze sylwetki twórców szeroko pojętej awangardy

25
Program z muzyką 

etniczną
Program słowno- muzyczny prezentujący muzykę ludową i etniczną, oraz liczne wydarzenia i wydawnictwa tego gatunku



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

Muzyka różnych gatunków :elektroniczna, rockowa, ambientowa, eksperymentalna, folkowa. Dużą część pasma stanowi muzyka polska. Pasmo nazywa się Nocoffanie 

przed północą.



Załącznik nr 3

36,00%
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Planowany procentowy udział utworów słowno-muzycznych wykonywanych 

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


