
Radio Szczecin 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
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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 

rozpowszechnian

ia 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 Serwis informacyjny 00:03:00 127 I-XII 6:00-22:00 330:12:00 264:09:36 U

2 Poranek Radia Szczecin 1:55:00 5 I-XII 4:00-6:00 33:20:00 26:40:00 U

3 Radio Szczecin na Dzień Dobry 2:45:00 6 I-VI;IX-XII 6:00-9:00 48:00:00 38:24:00 U

3 Wakacyjny poranek 2:45:00 6 VI-IX 6:00-9:00 12:00:00 9:36:00 U

29 Niedzielny poranek 2:45:00 1 VI-IX 8:00-11:00 2:30:00 2:00:00 U

43 Rozmowa pod krawatem 0:15:00 1 I-VI;IX-XII 8:30-9:00 9:15:00 9:15:00 U

40
Posydenki-wiadomości 

ukraińskie
0:55:00 1 I-XII 22:00-23:00 4:10:00 U

44 Audycje wyborcze 0:10:00 5 I-XII 6:00-23:00 41:00:00 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)

b) Pozostałe informacje polityczne, ekonomiczno-

gospodarcze, społeczne itd.   (z wyłączeniem 

odrębnych serwisów kulturalnych i sportowych)

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)



30 Kawiarenka polityczna 0:50:00 1 I-VI;IX-XII 10:00-11:00 33:20:00 33:20:00 U

43 Rozmowa pod krawatem 0:15:00 4 I-VI;IX-XII 8:30-9:00 40:00:00 40:00:00 U

37 Pożyteczni 0:50:00 1 I-XII
19:00-

20:00(latem 
33:20:00 33:20:00 U;NP.

45 Spoty OPP 0:06:00 7 I-IV 6:00-24:00 36:24:00 36:24:00 U

45 Audycje OPP 0:09:00 7 I-XII 6:00-24:00 54:36:00 54:36:00 U

41 Lato kierowców 4:20:00 1 VI-IX 16:00-21:00 7:30:00 7:30:00 U

46 Prognoza pogody 0:00:10 177 I-XII 4:00-22:00 25:34:00 25:34:00 U

8 Radio Szczecin po godzinach 2:45:00 5 I-VI;IX-XII 17:00-20:00 36:40:00 25:40:00 U

8
Letnie popołudnie z Radiem 

Szczecin
2:45:00 5 VI-IX 17:00-20:00 9:10:00 6:25:00 U

RAZEM 757:01:00 612:53:36

W tym:

4:10:00

757:01:00

Czas trwania powtórek 0:00:00

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

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

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.)

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)

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
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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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) 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 

rozpowszec

hniania 

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

7 Wszystko na gorąco 0:55:00 5 I-XII 16:00-17:00 166:40:00 116:40:00 U

9
Radio Szczecin na 

wieczór
1:55:00 4 I-XII 20:00-22:00 170:00:00 119:00:00 U

11 Fonosfera 0:50:00 4 I-VI;IX-XII 22:00-23:00 16:40:00 11:40:00 U

18 Na szczecińskiej ziemi 0:55:00 1 I-XII 6:00-7:00 50:00:00 50:00:00 U

5 Czas reakcji 0:55:00 5 I-XII 12:00-13:00 187:30:00 187:30:00 U

9
Radio Szczecin na 

wieczór-reportaż
1:55:00 4 I-XII 20:00-22:00 5:00:00 3:30:00 U

11 Fonosfera 0:50:00 4 I-VI;IX-XII 22:00-23:00 16:40:00 11:40:00 U

40 Posydenki 0:55:00 1 I-XII 22:00-23:00 25:00:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a) Publicystyka poświęcona problematyce 

politycznej, ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej

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.



27 Religia na fali 00:50:00 1 I-XII 7:00-8:00 83:20:00 66:40:00 U

4
Radio Szczecin w Pracy 

I
2:45:00 5 I-VI;IX-XII 9:00-12:00 40:00:00 28:00:00 U

4 Wakacje w Pracy I 2:45:00 5 VI-IX 9:00-12:00 10:00:00 7:00:00 U

32 Muzyczne fascynacje 0:50:00 1 I-XII 13:00-14:00 16:40:00 10:00:00 U

30 Kawiarenka polityczna 0:50:00 1 I-VI;IX-XII 10:00-11:00 33:20:00 33:20:00 U

RAZEM 988:50:00 837:00:00

W tym:

83:20:00

25:00:00

888:50:00

Czas trwania powtórek 100:00:00

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

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

Inne audycje publicystyczne

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym 

odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 r.)
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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 

rozpowszechniania 

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, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Radio Szczecin na wieczór 1:55:00 4 I-XII 20:00-22:00 85:00:00 59:30:00 U

33 Trochę kultury 2:30:00 1 I-VI;IX-XII 14:00-17:00 10:00:00 10:00:00 U

34 Kultura na plaży 1:45:00 1 VI-IX 14:00-16:00 3:20:00 3:20:00 U

6 Radio Szczecin w Pracy II 2:45:00 5 I-VI;IX-XII 13:00-16:00 43:20:00 30:20:00 U

6 Wakacje w pracy II 2:45:00 5 VI-IX 13:00-16:00 10:50:00 7:35:00 U

20 Spór w kinie 0:50:00 1 I-XII
15:00-16:00(latem 

16:00-17:00)
8:20:00 U

21 Między filmami 0:50:00 1 I-XII
16:00-17:00(latem 

17:00-18:00)
8:20:00 U

22 Filmówka 0:50:00 1 I-XII
17:00-18:00 (latem 

18:00-19:00)
41:40:00 U

47 Serwis filmowy 0:01:00 1 I-XII 17:00-20:00 0:52:00 U

65 Serwis muzyczny 0:02:30 2 I-XII 17:00-20:00 4:20:00 U

48 Radio Szczecin Poleca 0:01:00 27 I-XII 5:30-18:00 23:24:00 23:24:00 U

33 Trochę kultury 2:30:00 1 I-VI;IX-XII 14:00-17:00 20:00:00 14:00:00 U

33 Trochę kultury 2:30:00 1 I-VI;IX-XII 14:00-17:00 20:00:00 20:00:00 U

34 Kultura na plaży 1:45:00 1 VI-IX 14:00-16:00 3:20:00 3:20:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a) Audycje prezentujące dzieła i 

popularyzujące wiedzę o kulturze i sztuce 

regionu

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 



9 Radio Szczecin na wieczór 1:55:00 4 I-XII 20:00-22:00 5:00:00 5:00:00 U

11 Fonosfera 0:50:00 4 I-VI;IX-XII 22:00-23:00 33:20:00 33:20:00 U

49 Słuchowisko 0:45:00 5/rok I-XII 20:00-22:00 3:45:00 U

50 Bajka radiowa 0:30:00 2/rok XII 18:00-19:00 1:00:00 D,M

23 Książka na lato 0:50:00 1 VI-IX 15:00-16:00 3:20:00 U

51 Książka do posłuchania 0:04:00 10 I-XII 9:30-14:45 34:40:00 U

28 Klasyczna strona miasta 00:50 1 I-VI;IX-XII 08:00-09:00 33:20:00 U

52 Koncert w studiu S1 00:50 8/rok I-XII 19:00-21:00 6:40:00 U

12 Czekolada 01:55:00 1 I-VI;IX-XII 23:00-01:00 76:40:00 U

12 Czekolada na niedzielę 00:55:00 1 I-VI;IX-XII 9:00-10:00 34:40:00 U

14 Schody do nieba 01:55:00 1 I-VI;IX-XII 23:00-01:00 76:40:00 3:20:00 U

16 Radio Szczecin na Rockowo 1:45:00 1 I-XII 22:10-24:00 87:30:00 U

64 Transagator 0:04:00 1 I-XII 11:00-13:00 3:28:00 U

69 Radiocenzja 0:03:30 1 I-XII 10:00-15:00 3:02:00 U

72 Transmisja Pasterki 2:00:00 1 XII 00:00-2:00 2:00:00 2:00:00 Ul) Transmisje i relacje z uroczystości i 

wydarzeń artystycznych związanych ze 

świętami narodowymi i innymi ważnymi 

wydarzeniami  

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł 

kultury i sztuki 

 c) Audycje popularyzujące twórców 

regionalnych 

 d) Reportaże radiowe i inne formy 

prezentujące kulturę i sztukę regionu

e) Słuchowiska radiowe

f) Różnego rodzaju artystyczne formy 

udramatyzowane dla dzieci i młodzieży, 

w tym bajki i słuchowiska

g) Proza i poezja czytana na antenie

h) Radiowy reportaż artystyczny 

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 



18
Na szczecińskiej ziemi-

kwadrans kultury wiejskiej
0:55:00 1 I-XII 6:00-7:00 25:00:00 25:00:00 U

11 Fonosfera 0:50:00 4 I-VI;IX-XII 22:00-23:00 33:20:00 23:20:00 U

35 Polskie granie 0:50:00 1 I-VI;IX-XII 17:00-18:00 33:20:00 U

40 Posydenki 0:55:00 1 I-XII 22:00-23:00 16:40:00 U

RAZEM 964:11:00 455:29:00

W tym:

387:30:00

2:00:00

951:41:00

Czas trwania powtórek 12:30:00

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

l) Transmisje i relacje z uroczystości i 

wydarzeń artystycznych związanych ze 

świętami narodowymi i innymi ważnymi 

wydarzeniami  

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

m) Prezentacja muzyki ludowej regionu

Inne audycje dotyczące kultury

 Muzyka

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. 

z 27.04.2011 r.)
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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)
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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  

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

9 Radio Szczecin na wieczór 1:55:00 4 I-XII 20:00-22:00 82:00:00 59:30:00 U

53 Migawka 0:04:00 1 I-XII 6:00-18:00 3:28:00 3:28:00 U

54 Giermasz 0:04:00 1 I-XII 6:00-18:00 3:28:00 U

68 Radiotechnika 0:03:30 1 I-XII 10:00-15:00 3:02:00 U

11 Fonosfera 0:50:00 4 I-VI;IX-XII 22:00-23:00 16:40:00 11:40:00 U

38 Machina czasu 0:55:00 1 I-VI;IX-XII 20:00-21:00 33:20:00 23:20:00 U

67 Tajny meldunek 0:05:00 46/rok VIII-X 11:00-18:00 3:50:00 U

55 Słowo o słowie 0:02:30 4 I-XII 17:00-20:00 8:20:00 U

56 Debata wyborcza 1:45:00 3 I-XII 19:00-21:00 5:15:00 5:15:00 U

66 Wykładnik prof.Drzonka 0:03:00 2 I-XII 15:30-22:00 5:12:00 U

9 Radio Szczecin na wieczór 1:55:00 4 I-XII 20:00-22:00 3:00:00

18
Na szczecińskiej ziemi - 

akademia działkowca
0:55:00 1 I-XII 6:00-7:00 3:20:00 3:20:00 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 

c) Audycje popularnonaukowe i poradnicze 

upowszechniające wiedzę o języku polskim

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



19 Sobota z Radiem Szczecin 4:15:00 1 I-XII 10:00-15:00 58:20:00 58:20:00 U

57
Radio Szczecin na 

walizkach
0:03:00 2 I-VI;IX-XII 13:00-16:00 4:00:00 U

57
Radio Szczecin na 

walizkach latem
0:03:00 5 VI-IX 13:00-16:00 2:30:00 U

63 Magazyn forma 0:03:00 2 I-XII 13:00-16:00 5:12:00 U

71 Posłuchaj mi mamo 0:07:00 1 I-XII 22:00-22:10 5:50:00 U

58 Kuchnia Pana Dzidka 0:03:30 1 I-XII 7:00-8:00 3:02:00 3:02:00 U

36
Radiowa szkoła pod 

żaglami
0:50:00 1 I-XII

18:00-

19:00(latem 

21:00-22:00)

41:40:00 26:40:00 M

70 Suplement Kapitana 00:03:00 2 VII 10:00-15:00 2:18:00 M

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym 

odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 r.)

11 Fonosfera 00:50:00 4 I-VI;IX-XII 22:00-23:00 16:40:00 11:40:00 U

13 Muzyka i Thiele 01:55:00 1 I-VI;IX-XII 23:00-01:00 76:40:00 U

25 Hit Sobota 01:45:00 1 I-VI;IX-XII 20:00-22:00 87:30:00 U

31 Świat muzyki 01:35:00 1 I-XII 11:00-13:00 79:10:00 U

26 Biuro podróży 01:55:00 1 I-VI;IX-XII 23:00-1:00 76:40:00 U

59 Wielka płyta 00:03:00 10 I-XII 10:00-17:00 26:00:00 U

60 Kalendarium muzyczne 00:01:00 22 I-XII 10:00-17:00 19:04:00 U

61 Hitstoria 00:03:00 10 I-XII 10:00-17:00 26:00:00 U

RAZEM 701:31:00 206:15:00

W tym:

307:20:00

701:31:00

Czas trwania powtórek

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

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

 Muzyka

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

Inne audycje edukacyjne
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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 

rozpowszechnian

ia 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

24 Halo Stadion 1:55:00 1 I-VI;IX-XII 18:00-20:00 46:40:00 37:20:00 U

24
Halo stadion 

latem
0:50:00 1 VI-IX 19:00-20:00 5:00:00 4:00:00 U

62 Bądź aktywny 0:03:30 2 I-XII 8:00-16:00 6:04:00 3:02:00 U

39
Z boisk i 

stadionów
0:55:00 1 I-VI;IX-XII 21:00-22:00 36:40:00 29:20:00 U

42
serwis sportowy 

flesh
0:01:30 17 I-XII 7:00;8:00;18:00 22:06:00 15:28:12 U

42 serwi sportowy 0:04:00 5 I-XII 9:30-9:35 15:00:00 10:30:00 U

RAZEM 131:30:00 99:40:12

W tym:

131:30:00

Czas trwania powtórek

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

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a) Audycje poświęcone aktywnemu wypoczynkowi 

i sportowi powszechnemu oraz popularyzujące 

sport wśród dzieci i młodzieży 

b) Transmisje i relacje z wydarzeń sportowych o 

ważnym znaczeniu regionalnym, narodowym, 

międzynarodowym, odbywających się na terenie 

rozpowszechniania programu

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
r 

au
d

y
cj

i 
(t

ak
 j

ak
 w

 z
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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 

rozpowszec

hniania 

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, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
Szczecińska Lista 

Przebojów
1:45:00 1 I-XII 20:00-22:00 87:30:00 U

15 Wudoo 1:55:00 1 I-VI;IX-XII 23:00-01:00 76:40:00 5:00:00 M

17 Polski Poranek 2:20:00 2 I-XII 4:00-7:00 233:20:00 U

74 Domówka 3:55:00 1 I-XII 22:00-2:00 195:50:00 U

73
Noc z Radiem 

Szczecin 
3:00:00 7 I-VI;IX-XII 1:00-4:00 882:00:00 U

73
Letnia noc z Radiem 

Szczecin
6:00:00 7 VI-IX 22:00-4:00 340:00:00 U

oprawa muzyczna 2911:37:00 U

RAZEM 4726:57:00 5:00:00

W tym:

4696:16:00

4726:57:00

Czas trwania powtórek

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

 Muzyka

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

Różnorodne formy twórczości 

rozrywkowej ze szczególnym 

uwzględnieniem wkładu artystycznego 

polskich twórców i wykonawców

Inne audycje o charakterze 

rozrywkowym, np. rozmaite "gale", 

muzyka oprawowa z innych kategorii, 

itp.

Czas trwania premier*
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 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu audycji 

w rocznym programie 

(% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 0%

Autopromocja 130:00:00 1%

Reklama 360:00:00 4%

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 757:01:00 9% 612:53:36 7% 757:01:00 9% 757:01:00 9% 0:00:00 0%

PUBLICYSTYKA 988:50:00 11% 837:00:00 10% 988:50:00 11% 888:50:00 10% 100:00:00 1%

KULTURA 964:11:00 11% 455:29:00 5% 576:41:00 7% 387:30:00 4% 951:41:00 11% 12:30:00 0%

EDUKACJA 701:31:00 8% 206:15:00 2% 394:11:00 4% 307:20:00 4% 701:31:00 8% 0:00:00 0%

SPORT 131:30:00 2% 99:40:12 1% 131:30:00 2% 131:30:00 2% 0:00:00 0%

ROZRYWKA 4726:57:00 54% 5:00:00 0% 30:41:00 0% 4696:16:00 54% 4726:57:00 54% 0:00:00 0%

Ogłoszenia nadawcy 0:00:00 0%

Autopromocja 130:00:00 1%

Reklama 360:00:00 4%

Razem 8760:00:00 100% 2216:17:48 25% 2878:54:00 33% 5391:06:00 62% 8157:30:00 93% 112:30:00 1%

Średni czas programu 

na dobę (w godzinach) 24:00:00

W tym:

85:20:00 1%

45:50:00 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
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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 Serwis informacyjny Regionalne, krajowe i światowe informacje społeczne, ekonomiczne, gospodarcze i kulturalne. 

2 Poranek Radia Szczecin
Magazyn ukazujący wydarzenia w mieście i regionie. Informacje z zakresu bieżących spraw kulturalnych, społecznych oraz innych ważnych zdarzeń 

istotnych ze społecznego punktu widzenia.

3 Radio Szczecin na Dzień Dobry/Wakacyjny poranek
Magazyn ukazujący wydarzenia w mieście i regionie. Informacje z zakresu bieżących spraw kulturalnych, społecznych oraz innych ważnych zdarzeń 

istotnych ze społecznego punktu widzenia.

4 Radio Szczecin w pracy I/Wakacje w Pracy I

Magazyn o tematyce publicystycznej, część programu dotyczy kultury, audycję wypełniają wywiady z artystami, twórcami, kreatorami wydarzeń 

artystycznych oraz krytykami.Omawiane są premiery filmowe i wydarzenia artystyczne w regionie. W drugiej znajdują się materiały reporterskie 

wraz z omówieniami w zakresie ważnych społecznie i gospodarczo spraw.

5 Czas reakcji
Audycja o charakterze interwencyjnym i kontaktowym (słuchacze i osoby z życia publicznego miasta) mająca na celu wyjaśnianie nieprawidłowości 

i absurdów w życiu publicznym miasta i regionu. Tematy społeczne, publicystyczne. 

6 Radio Szczecin w pracy II /Wakacje w Pracy II
Audycja kulturalna prowadzona w formie wywiadów z aktorami, piosenkarzami, ważnymi postaciami scen kulturalnych, omawiajaca bieżące 

wydarzenia kulturalne mające miejsce w regionie, przyblizająca słuchaczy do wydarzeń kulturalnych oraz ich twórców. 

7 Wszystko na gorąco
Magazyn poszerzający informacje o bieżących wydarzeniach z miasta i regionu o charakterze politycznym, gospodarczym i kulturalnym. 

Komentarze, możliwy udział słuchaczy. 

8
Radio Szczecin  po godzinach/Letnie popołudnie z 

Radiem Szczecin

Popołudniowe spotkanie z Radiem Szczecin, a w nim: wiadomości informacyjne częsciowo podsumowujące wydarzenia z bieżących dni w miescie, 

regionie i Polsce.

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



9 Radio Szczecin na wieczór

Magazyn zawierający różne formy programowe: publicystykę, edukację, kulturę, reportaże. Tematy z zakresu problematyki pogranicza polsko -

niemieckiego i Unii Europejskiej, gospodarki regionu, prezentacja form aktywności gospodarczej i liderów gospodarki i innowacyjności. Audycje o 

nowych technologiach, przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, badaniach naukowych szczecińskich uczelni. Prezentacja działań 

proekologicznych,  ekoedukacji i prozdrowotnych. Poradnictwo w zakresie zdrowia, szkolnictwa, rozwoju dzieci i młodzieży, praw rodzica i dziecka. 

Spotkania z osobami aktywnymi społecznie, prezentacja historii miasta i regionu. Popularyzacja literatury i wydarzeń kulturalnych i artystycznych w 

regionie. Emisja reportaży publicystycznych, edukacyjnych i prezentujących kulturę, ukazujących problematykę społeczną, ekonomiczną regionu, 

kulturę i dorobek historyczny mieszkańców Szczecina i regionu.

10 Szczecińska Lista Przebojów
Ranking najciekawszych utworów muzyki rozrywkowej, z naciskiem na ukazanie różnorodności zjawisk muzycznych na świecie, z szerokim 

uwzględnieniem polskiej twórczości. Udział słuchaczy. 

11 Fonosfera

Audycja publicystyczna omawiająca w sposób analityczny tematy społeczne, kulturę, filozofię, muzykę, sport w ujęciu socjologicznym. Eksperci - 

naukowcy, eksperci 

w różnych dziedzinach analizują ciekawe zjawiska z różnych dziedzin życia społecznego. Audycja porusza tematy relacji międzyludzkich, 

rodzinnych, zaangażowanie społeczeństwa w

mediach społecznościowych i korzyści oraz zagrożenia z tego wynikające. Program omawia również zainteresowania współczesnej młodzieży, 

wychowanie dzieci według nowoczesnych metod.

Pojawiają się także nowinki techniczne w kontekście ich wpływu na rozwój osobowości oraz na stosunki interpersonalne.

W programie biorą udział słuchacze komentując opinie gości. W dwóch programach w ciągu tygodnia emitowane i omawiane są reportaże.

12 Czekolada/Czekolada na niedzielę Audycja o charakterze kulturalnym, relaksującym, zawierająca prezentacje muzyki przede wszystkim soulowej i r'n'b 

13 Muzyka i Thiele

Omówienie twórczości autorów i wykonawców muzycznych, szczególnie polskich. Omówienie wydarzeń muzycznych w regionie.  Przewaga 

gatunku rockowego i hardrockowego. Prezentacja debiutantów. Skierowana do młodzieży i osób dojrzałych zainteresowanych muzyką rockową,  

alternatywną.

14 Schody do nieba
Prezentacja wykonań muzyki różnych gatunków, omówienie twórczości twórców i wykonawców, szczególnie polskich, w tym z regionu. Prezentacja 

debiutantów. Skierowana do młodzieży i osób dojrzałych zainteresowanych muzyką m.in. rockową i alternatywną. 

15 Wu-Doo
Przegląd zjawisk związanych z muzyką hip-hopową i subkulturami hip-hopowymi. Omówienie twórczości lokalnych twórców tego gatunku. 

Spotkania i wywiady z twórcami tego gatunku muzycznego. 

16 Radio Szczecin na Rockowo Audycja prezentująca najważniejsze utwory z muzyki rockowej.

17 Polski poranek Prezentacja polskiej muzyki. 

18 Na szczecińskiej ziemi
Audycja prezentująca dorobek i działania w regionie zachodniopomorskim szczególnie w tematyce społecznej i gospodarki rolnej. Informacje o 

charakterze gospodarczym skierowane do rolników. Prezentacja muzyki ludowej oraz poradnik dla działkowców.

19 Sobota z Radiem Szczecin

Audycja prowadzona w sposób interaktywny, przy czynnym udziale słuchaczy o charakterze poradnikowym. W audycji poruszane będą problemy 

życia codziennego. Interakcja ze słuchaczem poprzez np. wspólne gotowanie. Audycja prowadzona na żywo, nie zawsze z radiowego studia. W 

zależności od poruszanego tematu będzie prowadzona z terenu przy użyciu wozu transmisyjnego. Audycja zawiera elementy poradnikow dotyczące 

zdrowia, utrzymania czystości, prawa,ekologii.

20 Spór w kinie
Magazyn informacyjno-kulturalny zawierający prezentację, omówienie, recenzje nowości kinowych, wydarzeń kulturalnych, historie powstawania 

największych kinowych produkcji, ciekawostki zza kulis, ocenę krytyka filmowego.

21 Między filmami
Audycja kulturalna podczas której prowadzący program wraz z zaproszonym gościem (przedstawicielem kultury, popkultury, aktorem) omawia 

dzieła filmowe, które zapadły w pamięć i wywarły wpływ na twórczość zaproszonego gościa.



22 Muzyka filmowa Magazyn prezentujący muzykę filmową, podczas którego lektor będzie omawiał historię powstawania, ciekawostki zza kulis.

23 Książka na lato
Audycja kulturalna będąca połączeniem prozy czytanej na antenie ze spotkaniem z pisarzami lokalnymi prezentującymi swoje powieści, 

opowiadającymi o swoim życiu, twórczości oraz inspiracjach.

24 Halo stadion
Omówienie wydarzeń sportowych ważnych dla regionu i odbywających się w regionie, w tym transmisje sportowe oraz rozmowy z gośćmi 

promujące zdrowy styl życia.

25 HitSobota
Magazyn kulturalny w którym prezentowane będą w zależności od okolicznosci sylwetki wpływowych na muzyczny świat twórców, płyty które 

zapadły w pamięć wielu pokoleniom, muzyka  z filmów, które osiągnęły wielki sukces, prezentacje ważnych artystów ubiegłego stulecia.

26 Biuro Podróży
Audycja edukacyjna zabierająca w podróż po muzycznym świecie, w najbardziej odległe jego zakątki, w trakcie podróży lektor opowiada o kulturze 

danego kraju, zwyczajach tam panujących oraz o życiu tamtejszej ludności.

27 Religia na fali Prezentacja wydarzeń, osób i ich aktywności społecznej w zakresie działań organizacji kościelnych, szczególnie Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

28 Klasyczna strona miasta Audycja prezentująca muzykę klasyczną oraz zawierająca omówienie ważnych bieżących wydarzeń w dziedzinie muzyki klasycznej.

29 Niedzielny poranek
Audycja informacyjna zawierająca prezentacje współczesnej muzyki i jej twórców, ciekawostki z ich życia, prezentacja nowości muzycznych, 

informacje dotyczące wydarzeń w regionie oraz sytuacji na drogach dojazdowych do miejskich kąpielisk oraz na trasie nad morze.

30 Kawiarenka polityczna
Spotkanie z politykami (posłowie regionu, radni, działacze związkowi) - komentarze   i opinie n/t wydarzeń tygodnia w regionie. Prezentacja 

stanowisk partii i związków zawodowych.

31 Świat Muzyki

Audycja edukacyjna zawierająca prezentacje współczesnej muzyki i jej twórców, omawiająca historię powstania utworu, ciekawostki z życia 

twórców, prezentacja nowości muzycznych, płyt. Prezentacja debiutantów. Skierowana do młodzieży i osób dojrzałych zainteresowanych muzyką 

m.in. rockową i gatunkami niszowymi. 

32 Muzyczne fascynajce
Audycja publicystyczna prowadzona w formie rozmowy z artystami, sportowcami, ważnymi postaciami z regionu na temat muzyki i jej wpływu na 

ich twórczość, życie.

33 Trochę kultury
Magazyn prezentujący wydarzenia kulturalne w regionie, twórców literatury, recenzje literackie, omówienia wydarzeń kulturalnych- skierowany do 

osób interesujących się literaturą współczesną, koncertami muzyki klasycznej, poetyckiej itp.  

34 Kultura na plaży

Magazyn prezentujący wydarzenia kulturalne w regionie, prowadzony w miarę możliwości bezpośrednio z miejsc, w których aktualnie odbywa się 

wydarzenie kulturalne. Magazyn będzie zawierał także propozycje kulturalne i literackie, które pomogą się zrelaksować słuchaczowi i pomogą w 

wyborze aktywności kulturalnej.

35 Polskie granie Prezentacja twórczości polskich artystów ze szczególnym uwzględnieniem polskich debiutów.

36 Radiowa szkoła pod żaglami
Edukacja dla młodzieży w zakresie aktywności sportowej i rekreacji żeglarskiej, materiały reporterskie i goście, wspomnienia wybitnych żeglarzy, 

relacje z imprez żeglarskich, promocja kultury morskiej i obyczajów. 

37 Pożyteczni
Audycja prezentująca organizacje pożytku publicznego, ich działalność i sposób pomocy potrzebującym. Przedstawia problemy i społeczne akcje 

OPP. Propaguje kształtowanie postaw obywtelskich, poszanowania praw człowieka, ich odmienności, kształtuje postawy prospołeczne.

38 Machina czasu 
Audycja o charakterze edukacyjnym. Przedstawienie ważnych zdarzeń z historii regionu i świata oraz prezentacja muzyki "zapomnianej", twórców 

pochodzących z regionu.

39 Z boisk i stadionów
Omówienie wydarzeń sportowych ważnych dla regionu i odbywających się w regionie, w tym transmisje sportowe oraz rozmowy z gośćmi 

promujące zdrowy styl życia.



40 Posydeńki
Audycja ukazująca życie, poglądy i kulturę środowisk lokalnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem 

regionalnym, w tym realizowane w językach tych mniejszości. W audycji serwis informacyjny w języku ukraińskim.

41 Lato kierowców Magazyn informujący o sytuacjach na drogach regionu, remontach, korkach, objazdach itp. w trakcie letnich weekendowych powrotów do miasta.

42 Serwis sportowy Informacje z wydarzeń sportowych, w tym ważnych dla regionu i odbywających się w regionie.

43 Rozmowy pod krawatem
Audycja prezentująca stanowiska regionalnych przedstawicieli  partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w sprawach 

ważnych dla regionu. Codzienny gość ze środowisk politycznych, związkowych lub organizacji pracodawców.

44 Audycje wyborcze  Nieodpłatne audycje wyborcze (wg ustawy z 5 I 2011 r. Kodeks wyborczy)- wybory do Sejmu, Senatu oraz Parlamentu Europejskiego

45 Spoty i audycje OPP
Spoty informujące o nieodpłatnej działalności OPP przekazane przez organizacje oraz audycje informujące o zasadach przekazywania 1% podatku 

na OPP.

46 Prognoza pogody Informacje o zjawiskach pogodowych w regionie.

47 Serwis filmowy Magazyn informacyjno-kulturalny zawierający prezentację, omówienie, recenzje nowości kinowych, wydarzeń kulturalnych.

48 Radio Szczecin Poleca Informacje o wydarzeniach kulturalnych, nowych propozycjach kinowych w mieście i regionie.

49 Słuchowisko Teatr radiowy na antenie w reżyserii lub na podstawie utworów polskich twórców, szczególnie regionalnych.

50 Bajka radiowa Słuchowisko dla dzieci.

51 Książka do posłuchania Proza czytana na antenie, pozycja skierowana do czytelników literatury, wielbicieli audiobooków.

52 Koncerty w studiu S1
Prezentacja muzyki klasycznej i/lub współczesnej z udziałem publiczności w studiu koncertowym S1 Radia Szczecin propagujaca głównie twórców 

lokalnych, wydarzenie kulturalne skierowane do szerokiego grona odbiorców

53 Migawka
Popularno-naukowa audycja o technikach fotografii, obróbki obrazu, skierowana do osób amatorsko i zawodowo zajmujących się fotografią. 

Spotkania z lokalnymi fotografikami, relacje z fotograficznych plenerów ze słuchaczami.

54 Giermasz
Audycja edukacyjna. Prezentacja nowych technologii w zakresie gier i technologii komputerowych, słownik pojęć w branży informatycznej, 

recenzje, sondy internautów w "fleszowym skrócie".

55 Słowo o słowie Porady z zakresu poprawnej polszczyzny, historia języka i zwrotów językowych. Edukacja w zakresie wiedzy o języku ojczystym.

56 Debata wyborcza Debaty wyborcze z aktywnymi politykami kandydującymi do Sejmu, Senatu oraz Europarlamentu.

57 Radio Szczecin na walizkach

Audycja edukacyjna propagująca turystykę i odkrywanie nowych miejsc, omawiająca niekonwencjonalne sposoby podróżowania. W programie 

pojawiają

się porady w zakresie bezpiecznego i efektywnego poruszania się po kraju oraz świecie. Dodatkowo opisująca różnice kulturowe, ciekawostki, 

historię różnych miejsc. w programie pojawiają się

eksperci z branży turystycznej oraz podróżnicy



58 Kuchnia Pana Dzidka Magazyn informacyjny dotyczący kuchni regionalnej.

59 Wielka płyta Codzienna prezentacja ważnej dla świata płyty w Radiu Szczecin wraz z opowieścią lektora na temat okoliczności jej powstania.

60 Kalendarium muzyczne Przedstawienie co danego dnia wydarzyło się w świecie muzyki (urodziny wykonawców, premiery płyt, ważne daty dla historii muzyki.

61 Hitstoria jednego przeboju w Radiu Szczecin Codzienna prezentacja wielkiego przeboju w Radiu Szczecin wraz z opowieścią lektora na temat okoliczności powstania tej piosenki.

62 Bądź aktywny! 

Audycja edukacyjna propagująca amatorski sport, zdrowy i aktywny tryb życia. Ekspertami w programie są trenerzy fitness, uznani sportowcy, 

trenerzy personalni, którzy radzą jak zdrowo

i bezpiecznie uprawiać sport, unikać kontuzji, budować formę i lepsze samopoczucie. W programie mowa jest o trendach w sportowej diecie, 

nowoczesnym sprzęcie ułatwiającym utrzymywanie zdrowej kondycji.

63 Magazyn forma
Magazyn poradnikowy mający wspomóc utrzymanie prawidłowej sylwetki, zdrowia. W magazynie poruszane są w większości tematy dotyczące 

uprawiania sportu w odpowiedni sposób, umożliwiający uniknięcie kontuzji oraz stosowania odpowiedniej diety.

64 Transagator
Audycja ułatwiająca odbiór utworów muzycznych będąca przetłumaczeniem piosenek obcojęzycznych na język polski, zawiera także omówienie 

przesłania dzieła.

65 Serwis muzyczny Przegląd najwżniejszych informacji muzycznych z Polski i Świata z danego dnia.

66 Wykładnik prof.Drzonka

"Wykładnik profesora Drzonka" to kilkuminutowy felieton szczecińskiego naukowca, którego autorem jest Maciej Drzonek, profesor nadzw. w 

Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego".Jest on nie tylko cenionym wykładowcą uniwersyteckim, ale również uznanym 

komentatorem politycznych wydarzeń na świecie, w Polsce i w regionie.  Zawiera omówienia i wyjaśnienia bieżących wydarzeń w polityce oraz 

procesów w niej zachodzących.

67 Tajny meldunek
Magazyn udźwiękowiony poświecony tematyce II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności napaści Niemiec hitlerowskich 

oraz bolszewickiej Rosji na Polskę a także na temat przebiegu kampanii wrześniowej.

68 Radiotechnika Audycja poświęcona nowym technologiom i ich wpływowi na życie człowieka.

69 Radiocenzja Audycja poświęcona nowym pozycjom literackim prowadzona w formie krótkiej recencji, zachęcająca do czytelnictwa.

70 Suplement Kapitana
Audycja mająca na celu przeciwdziałanie stereotypom i postawom dyskryminacyjnym prowadzona w sposób "lekki" - tj. z autoironią i dystansem 

prowadzącego.

71 Posłuchaj mi mamo Magazyn poświęcony edukacji rodzicielskiej. Omawiane są problemy rodziców i prezentowane sposoby na ich zaradzenie.

72 Transmisja pasterki Transmisja Mszy Świętej z okazji Święta Narodzenia Pańskiego. 

73 Noc z Radiem Szczecin Prezentacja utworów muzyki rozrywkowej polskich i zagranicznych wykonawców. 

74 Domówka Audycja z taneczną muzyką rozrywkową. 



Załącznik nr 2

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

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

56 Debata wyborcza edukacja 1:45:00 19:00-21:00 - 5:15:00

66 Wykładnik prof.Drzonka edukacja 0:03:00 15:30-22:00 00:06:00 5:12:00

9 Radio Szczecin na wieczór edukacja 1:55:00 20:00-22:00 7:00:00 28:00:00

7 Wszystko na gorąco publicystyka 0:55:00 16:00-17:00 3:20:00 6:40:00

45:07:00

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

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

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

30 Kawiarenka polityczna informacja 0:50:00 10:00-11:00 0:50:00 33:20:00

43 Rozmowa pod krawatem informacja 0:50:00 8:30-9:00 1:00:00 40:00:00

73:20:00

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

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

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

67 Tajny meldunek edukacja 0:05:00 11:00-18:00 - 3:50:00

38 Machina czasu edukacja 0:55:00 20:00-21:00 0:55:00 10:00:00

11 Fonosfera edukacja 0:50:00 22:00-23:00 3:20:00 12:20:00

9 Radio Szczecin na wieczór edukacja 1:55:00 20:00-22:00 07:00:00 25:00:00

Łącznie 51:10:00

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

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

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

23 Książka na lato kultura 0:50:00 15:00-16:00 0:50:00 3:20:00

51 Książka do posłuchania kultura 0:04:00 9:30-14:45 0:40:00 34:40:00

33 Trochę kultury kultura 2:30:00 14:00-17:00 2:30:00 20:00:00

34 Kultura na plaży kultura 1:45:00 14:00-16:00 1:45:00 3:20:00

61:20:00

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

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

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

9
Radio Szczecin na wieczór-

reportaż
kultura/publicystyka 1:55:00 20:00-22:00 7:00:00 10:00:00

11 Fonosfera
kultura/publicystyka/ed

ukacja
0:50:00 22:00-23:00 3:20:00 66:40:00

49 Słuchowisko kultura 0:45:00 20:00-22:00 - 3:45:00

50 Bajka radiowa kultura 0:30:00 18:00-19:00 - 1:00:00

81:25:00

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

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

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

37 Pożyteczni informacja 0:50:00
19:00-20:00(latem 

23:00-24:00)
0:50:00 33:20:00

70 Suplement Kapitana edukacja 00:03:00 10:00-15:00 - 2:18:00

11 Fonosfera edukacja 00:50:00 22:00-23:00 3:20:00 16:40:00

9 Radio Szczecin na wieczór edukacja 1:55:00 20:00-22:00 7:00:00 8:00:00

60:18:00

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)


