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Media Release 
5 October 2021 

SBS zwraca się z prośbą do słuchaczy o wyrażenie  opinii, w 
kwestii ukształtowania nowego wizerunku programów 
językowych Radia SBS 
 
Z założenia radio SBS ma na celu  zaspokojenie potrzeby kontaktu językowego z krajem pochodzenia 
ludności immigracyjnej współczesnej Australii.  
 
W związku z tym SBS rozpoczęło cykliczny przegląd programów językowych nadawanych przez Radio 
SBS, otwierając dziś publiczne konsultacje w celu uzyskania opinii tematycznych, które pomogą nam 
stworzyć  wstępne kryteria jakimi będziemy się kierować w wyborze poszczególnych programów. 
Przegląd programów językowych SBS to proces przeprowadzany co pięć lat bazujący na danych z  
krajowego spisu ludności, mający zapewnić jakość programów  Radia SBS które będą  odzwierciedlać  
dynamicznie rozwijające się i coraz bardziej zróżnicowane społeczeństwo Australii.  
 
Kryteria wyboru programów zostaną ustalone na podstawie  danych Spisu Powszechnego 2021 w celu 
uzyskania najwyższej jakości audycji radia SBS. 
 
Usługi audio SBS są dostępne : w radiu, SBS On Demand, podcastach i innych platformach cyfrowych. 
 
Sześciotygodniowe konsultacje publiczne, które rozpoczynają się dzisiaj a zakończą 12 listopada 2021 r., 
są dla społeczności okazją do podzielenia się swoją opinią , mając na względzie indywidualny  wkład w 
przyszłość usług Radia SBS oraz ewentualnego poszerzenia zakresu programowej oferty; przy czym 
wszystkie sugestie będą uwzględnione przy ustalaniu ostatecznej kompozycji kryteriów programowych. 
 
Dyrektor ds. treści audycji językowych w SBS, David Hua, powiedział: „SBS ma wyjątkową zdolność 
dotarcia i nawiązania kontaktu ze społecznościami Australii za pośrednictwem usług wielojęzycznych na 
różnych platformach. Od ponad 45 lat nieustannie modyfikujemy sposób, w celu zapewnienia 
społecznościom innowacyjne i wartościowe usługi, a dziś robimy to w radiu, Internecie, podcastach i 
aplikacjach w ponad 60 językach. Ta konsultacja pomoże ukształtować Radio SBS, szczególnie że 
zbliżamy się do 50. roku istnienia. 
 
„Istotna rola wielojęzycznych programów SBS została w pelni zauważona podczas pandemii COVID-19, 
dostarczając społecznościom najświeższe aktualizacje i informacje zdrowotne w preferowanym przez 
nich języku. Weryfikacja treści  programów językowych zapewnia, że potrzeby społeczności w dzisiejszej 
Australii są w pełni uwzględnione. 
 
„Cykliczne aktualizowanie naszych programów umożliwia SBS lepszą obsługę zróżnicowanych 
kulturowo i językowo dużych grup emigracyjnych, a także włączenie nowych i najbardziej 
potrzebujących. Oddanie naszym słuchaczom głosu w tym procesie jest kluczowym elementem i 
zachęcamy społeczność w całej Australii do dzielenia się swoimi opiniami”. 
 
Kryteria wyboru programów będą sfinalizowane do maja 2022 r., a zmodyfikowane programy językowe 
Radia SBS  zostaną  wprowadzone przed końcem przyszłego roku. 
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Okres konsultacji publicznych dotyczących kryteriów wyboru trwa od 5 października do 12 listopada 2021 
r. Aby zapoznać się z projektem kryteriów  i przesłać informację zwrotną, przejdź do 
sbs.com.au/consultation.  
 
Aby uzyskać więcej informacji oraz zamieścić prośbę o rozmowę, 
prosimy o kontakt z: 
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135 
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