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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 

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 

rozpowszechniani

a audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - 

M, 

niepełnospra

wni - NP, 

seniorzy - S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Wiadomości kulturalne 0:03:00 40 I-XII

PN-PT 

7:00,9:00,11:00, 

13:00,15:00, 

17:00,19:00,21:00

100:24:00 U

2 Infoporanek 2:06:00 5 I-XII PN-PT 6:05-9:00 527:06:00 U

3 Regionalne kulturalia 2:06:00 5 I-XII PN-PT 9:05-12:00 527:06:00 U

4 Wszystko o literaturze 2:06:00 5 I-XII
PN-PT 12:05-

15:00
527:06:00 U

5 Bilet na koncert 1:24:00 5 I-XII
PN-PT 15:05-

17:00
351:24:00 U

6 Debata o kulturze 1:24:00 5 I-XII
PN-PT 17:05-

19:00
351:24:00 U

7 Dobre granie Extra 1:24:00 5 I-XII
PN-PT 19:05-

21:00
351:24:00 U
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Roczny czas emisji programu (liczba godzin)
Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godzin programu w 

godzinach 6:00-23:00)



8 Akademickie Opolskie 1:24:00 5 I-XII
PN-PT 21:05-

23:00
351:24:00 U

9 Festiwalowe Radio Opole 3:30:00 1 I-XII SB 6:00-11:00 182:00:00 U

11
Festiwalowe Radio Opole - wspomnienia 

sprzed lat
4:12:00 1 I-XII SB 11:00-17:00 218:24:00 U

12 Radiowy Radar Rocka 2:06:00 1 I-XII SB 17:00-20:00 109:12:00 U

13 Czarne jest czarne 2:06:00 1 I-XII SB 20:00-23:00 109:12:00 U

14 Zene, hudba, musica 4:12:00 1 I-XII NI,ŚW 6:00-12:00 260:24:00 U

15 Raz na ludowo 3:30:00 1 I-XII
NI,ŚW 12:00-

17:00
217:00:00 U

16 Scena i sława - LIVE 1:24:00 1 I-XII
NI,ŚW 17:00-

19:00
86:48:00 U

17 Piosenki z legendą 1:24:00 1 I-XII
NI,ŚW 19:00-

21:00
86:48:00 U

18 Koncertowa liga mistrzów 1:24:00 1 I-XII
NI,ŚW 21:00-

23:00
86:48:00 U

RAZEM 4443:54:00

W tym: 

1826:05:46

2617:48:14Udział muzyki

Udział warstwy słownej audycji realizujących specjalizację programu



8760:00:00 6205:00:00

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 

rozpowszechniani

a audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - 

M, 

niepełnospra

wni - NP, 

seniorzy - S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 9

19 Oprawa muzyczna pasm programowych nd nd I-XII 6:00-23:00 1736:06:00 U

RAZEM 1736:06:00

W tym: 

0:00:00

1736:06:00Udział 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 25:00:00 0,29%

Autopromocja 0:00:00 0,00%

Reklama 0:00:00 0,00%

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 5 5 6 7

Audycje realizujące specjalizację 4443:54:00 71,62% 1826:05:46 29,43% 2617:48:14 42,19%

Audycje nierealizujące specjalizacji 1736:06:00 27,98% 0:00:00 0,00% 1736:06:00 27,98%

Ogłoszenia nadawcy 25:00:00 0,40%

Autopromocja 0:00:00 0,00%

Reklama 0:00:00 0,00%

Razem 6205:00:00 100,00%

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 Wiadomości kulturalne 
Cykliczne, premierowe audycje o charakterze informacyjnym. Zapowiedzi kulturalnych wydarzeń dnia: w filharmonii, w teatrach, 

muzeach, galeriach, kinach i domach kultury. Relacje z wydarzeń, recenzje, wywiady, komentarze. 

2 Infoporanek
Audycja informacyjna, przegląd wydarzeń kulturalnych z regionu, kraju i świata; recenzje dnia (film, książka, wystawa, 

przedstawienie, koncert) oraz przegląd portali kulturalnych. 

3 Regionalne kulturalia

Pasmo programowe dedykowane miejskim i gminnym ośrodkom kultury w regionie; prezentacja ofert, wydarzeń, wystaw, 

koncertów – program nadawany z lokalnych studiów w Brzegu, Kluczborku, Nysie, Strzelcach Opolskich, Głubczycach, Prudniku 

i Kędzierzynie-Koźlu.

4 Wszystko o literaturze
Pasmo autorskie poświęcone czytelnictwu książek, działalności bibliotek, konkursom literackim, poetyckim; recenzje, propozycje, 

zapowiedzi wydawnicze.

5 Bilet na koncert
Audycja muzyczno-informacyjna; zaproszenia na koncerty w regionie i kraju ( filharmonia, opera, kluby, sale koncertowe, stadiony 

świata).

6 Debata o kulturze Gorące dyskusje w gronie ekspertów, recenzentów, dyrektorów teatrów, kin, galerii sztuki, domów kultury.

7 Dobre granie Extra Autorskie pasmo muzyczne z udziałem artystek regionalnej i krajowej sceny muzycznej.

8 Akademickie Opolskie Magazyn kultury studenckiej; informacje, zaproszenia, relacje.

9 Festiwalowe Radio Opole Relacje, recenzje, wywiady z bieżących imprez kulturalnych.

Informacje o planowanych audycjach/cyklach w godz. 6:00-23:00
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11
Festiwalowe Radio Opole - wspomnienia 

sprzed lat
Audycje, koncerty sprzed lat – wspomnienia z KFPP Opole oraz relacje z bieżących wydarzeń kulturalnych.

12 Radiowy Radar Rocka Muzyczna audycja autorska

13 Czarne jest czarne Muzyczna audycja autorska

14 Zene, hudba, musica Utwory, przeboje, nagrania, europejskie listy przebojów z krajów nie angielskojęzycznych.

15 Raz na ludowo Prezentacja twórczości wokalnych grup ludowych z regionu i kraju.

16 Scena i sława - LIVE Koncert live - czyli jam ze Studia M

17 Piosenki z legendą Audycja autorska prezentująca wybitne teksty najważniejszych piosenek, czyli o czym śpiewa świat.

18 Koncertowa liga mistrzów Omówienia i obszerne fragmenty najważniejszych koncertów w historii muzyki.

19 Oprawa muzyczna pasm programowych
Prezentacja  szerokiego, nieograniczonego, spektrum gatunków, rodzajów i odcieni muzycznych. Od popu, pop-rocka,

aż po formy jazzowe i folkowe. Udział utworów wykonywanych w języku polskim - 33%



Załącznik nr 2

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

Nocne pasmo Radia Opole DAB + prezentować będzie szerokie spektrum muzyki: w poniedziałi jazz, we wtorki folk, w środy blues, w czwartki reggae, w piatki rock, w 

soboty hip-hop, w niedziele muzykę poważną.  Oferta muzyczna uwzględni zapisy programowe dotyczące stosunku muzyki polskiej do muzyki obcej.
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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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