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DEPARTAMENT 
PROGRAMOWY 



 
Wyniki monitoringu programu pn. Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej - RADIO GŁOS 

przeprowadzonego w roku 2009 
dotyczących realizacji koncesji nr 025/P/2001-R 

 
 

Obowiązki programowe 
określone w koncesji  

Koncesja Nr 
025/P/2001-R 

Realizacja w 2009 r.  
Próba z 1-7 czerwca 2009 

Oznaczanie programu na antenie 
przez jego nazwę zapisaną w 

koncesji 

 
Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej - 

RADIO GŁOS 

 
Zgodnie z koncesją* 

Dobowy czas emisji programu: 
 

nie mniej niż 19 godzin na dobę 
Zgodnie z koncesją  

Charakter programu:  

 
społeczno-religijny 

(realizowany przez różne rodzaje audycji i formy 
radiowe) 

Zgodnie z koncesją: audycje informacyjne, 
publicystyczne, edukacyjno- poradnicze, religijne, 

rozrywkowe, dla dzieci i młodzieży, literackie, 
muzyczne. 

Audycje słowne realizujące 
społeczno-religijny charakter 

programu  

 
zajmą nie mniej niż 12% tygodniowego czasu 

nadawania programu 

Zgodnie z koncesją  
 

74 godz. 28 min.  
tj. 56% 

 
*Pełnej podanej w koncesji nazwy nie używano na antenie. Jednak w większości dżingli podawano nazwę „Radio Głos” wraz z nazwą Diecezji. 
Departament Programowy zakwalifikował używanie takiej nazwy za zgodne z koncesją.  
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Wyniki monitoringu programu pn. Katolickie Radio Podlasie 
Przeprowadzonego w 2009 roku 

Koncesja nr 018/P/2001-R 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obowiązki programowe 
określone w koncesji 

 
Koncesja numer 018/P/2001-R 

Realizacja w okresie  
7 – 13 września 2009 r. 

Oznaczanie programu na antenie nazwą 
zapisaną w koncesji: 

 
            Katolickie Radio Podlasie 

 
Zgodnie z koncesją  

Dobowy czas emisji programu:  
nie mniej niż 10 godz. na dobę 

Zgodnie z koncesją 
(17 godz. 30 min. nadawania na dobę).  

Charakter programu: 

 
społeczno-religijny 

(realizowany przez różne rodzaje audycji i 
forma radiowe) 

Zgodnie z koncesją: 
nadawano audycje informacyjne, 

publicystyczne, edukac. -porad., religijne; 
rozrywkowe, sportowe, literackie, dla 

dzieci i młodzieży, muzyczne 

Audycje słowne realizujące społeczno-
religijny charakter programu  

 
zajmą nie mniej niż 12% tygodniowego 

czasu nadawania programu 

Zgodnie z koncesją 
 

61 godz. 27 min. 
tj. 50,2% 
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Wyniki monitoringu programu pn. Radio Vox Szczecin 
przeprowadzonego w roku 2009 

dotyczącego realizacji koncesji 066/P/2001-R 
 

Obowiązki programowe określone w 
koncesji  

Koncesja nr   
066/P/2001-R 

Realizacja w 2009 r.  
Próba z 21 - 27 września  

Oznaczanie programu na antenie przez 
jego nazwę zapisaną w koncesji 

 
Radio Vox Szczecin 

 
Niezgodnie z koncesja  

Najczęściej Vox Fm 

Dobowy czas emisji programu: 
 

24 godz. 
Zgodnie z koncesją  

Charakter programu 

 
społeczno-religijny 

(realizowany przez różne 
rodzaje audycji i formy 

radiowe) 

Zgodnie z koncesją: audycje 
informacyjne, publicystyczne, 

edukacyjne, religijne, 
rozrywkowe, sportowe, 

muzyczne 

Audycje słowne realizujące społeczno-
religijny charakter programu  

zajmą nie mniej niż 12% 
tygodniowego czasu 

nadawania programu 

Zgodnie z koncesją  

34 godz. 4 min.  
tj. 20,3% 
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Wyniki monitoringu programu pn. Radio Vox Koszalin 
przeprowadzonego w roku 2009 

dotyczącego realizacji koncesji 013/P/2001-R 
 

Obowiązki programowe określone w 
koncesji 

Koncesja nr   
013/P/2001-R 

Realizacja w 2009 r.  
Próba z 21 - 27 września 

Oznaczanie programu na antenie przez 
jego nazwę zapisaną w koncesji 

 
Radio Vox Koszalin 

Niezgodnie z koncesja  
 

Najczęściej Vox Fm 

Dobowy czas emisji programu: 
nie mniej niż 18 godzin na dobę Zgodnie z koncesją  

(24 godziny) 

Charakter programu:  

społeczno-religijny 
(realizowany przez różne rodzaje 

audycji i formy radiowe) 

Zgodnie z koncesją: audycje 
informacyjne, publicystyczne, 

religijne, rozrywkowe, 
muzyczne. 

Audycje słowne realizujące społeczno-
religijny charakter programu  

 
zajmą nie mniej niż 12% 

tygodniowego czasu nadawania 
programu 

Zgodnie z koncesją 
 

31 godz. 23 min.  
tj. 18,7% 
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Zestawienie wyników monitoringu programu pn. Radio Plus Radom 
przeprowadzonych w latach 2005 - 2009 

dotyczących realizacji koncesji 017/P/2001-R 
 

Obowiązki programowe 
określone w koncesji  

Koncesja nr   
017/P/2001-R 

Realizacja w 2005r.  
Próba z 21 - 27 marca 

Realizacja w 2009r 
Próba z 7-13 września 

Oznaczanie programu na 
antenie przez jego nazwę 

zapisaną w koncesji 

 
Radio Plus Radom 

Niezgodnie z koncesją: 
Radio Plus, Radio Plus 
Łagodne Przeboje 

Niezgodnie z koncesją  
 

najczęściej Radio Plus 
Dobowy czas emisji 

programu 
24 godziny na dobę 

Zgodnie z koncesją  Zgodnie z koncesją 

Charakter programu 

 
społeczno-religijny 

(realizowany przez różne 
rodzaje audycji i formy 

radiowe) 

 
Zgodnie z koncesją: audycje 

informacyjne, 
publicystyczne, edukacyjne, 

literackie, religijne  

Zgodnie z koncesją: 
nadawano audycje 

informacyjne, 
publicystyczne, edukacyjne, 

religijne, rozrywkowe, 
sportowe 

Audycje słowne realizujące 
społeczno-religijny charakter 

programu 

 
zajmą nie mniej niż 12% 

tygodniowego czasu 
nadawania programu 

Zgodnie z koncesją: 
 

19 godz. 32 min. 
tj. 12% 

Zgodnie z koncesją 
 

22 godz. 24 min. 
tj. 13,3% 
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Zestawienie wyników monitoringu programu pn. Radio Plus Głogów 
przeprowadzonych w latach 2004 - 2009 

dotyczących realizacji koncesji nr 26/P/2001-R 
 

Obowiązki programowe 
określone w koncesji 

 
Koncesja nr  26/P/2001-R

Realizacja w 2004 r.  
Próba z 6-12 września 

Realizacja w 2009r 
Próba z 7-13 września 

Oznaczanie programu na 
antenie przez jego nazwę 

zapisaną w koncesji 

 
 

Radio Plus Głogów 

 
 

Niezgodnie z koncesją:  
dominowała nazwa 

Radio Plus 

 
 

Niezgodnie z koncesją:  
dominowała nazwa 

Radio Plus 
Dobowy czas emisji 

programu: 
 

24 godziny na dobę Zgodnie z koncesją  Zgodnie z koncesją 

Charakter programu 

 
 

społeczno-religijny 
(realizowany przez różne 
rodzaje audycji i formy 

radiowe) 

 
Zgodnie z koncesją: 

audycje informacyjne, 
publicystyczne, edukacyjno-

poradnicze, sportowe, 
rozrywkowe i religijne 

Zgodnie z koncesją: 
nadawano audycje informacyjne, 
publicystyczne, edukac. -porad., 
religijne, rozrywkowe, sportowe, 

muzyczne 

Audycje słowne 
realizujące społeczno-

religijny charakter 
programu  

 
zajmą nie mniej niż 12% 

tygodniowego czasu 
nadawania programu 

Zgodnie z koncesją: 
 

21 godz. 20 min., 
tj. 12,7% 

Niezgodnie z koncesją: 
 

14 godz. 45 min., 
 tj.: 8,8% 

 
 



7 

Wyniki monitoringu programu pn. Radio Plus Bydgoszcz 
Przeprowadzonego w roku 2009 

dotyczącego realizacji koncesji 029/P/2001-R 

Obowiązki programowe określone w 
koncesji   

 
Koncesja numer 029/P/2001-R 

Realizacja w okresie  
7 – 13 września 2009 r. 

Oznaczanie programu na antenie nazwą 
zapisaną w koncesji: 

 
Radio Plus Bydgoszcz 

Niezgodnie z koncesją  
najczęściej używane nazwy: 

Radio Plus, Miłego Dnia 
Radio Plus 

Dobowy czas emisji programu: 24 godziny Zgodnie z koncesją 

Charakter programu 
wyspecjalizowany: 

społeczno-religijny* 
Zgodnie z koncesją  

 

Audycje słowne realizujące społeczno-
religijny charakter programu 

 
zajmą nie mniej niż 12 % tygodniowego 

czasu nadawania programu i będą 
emitowane w godzinach 6.00 – 22.00. 

Niezgodnie z koncesją 
9 godz. 23 min. 

tj. 8,4% (w tym audycje o tematyce religijnej 
0,8% tyg. programu w godz.6.00-22.00 

 
*W koncesji Radia Plus Bydgoszcz program społeczno- religijny został zdefiniowany nieco inaczej niż w innych tego typu koncesjach, tj. w 
zacytowanej niżej definicji wyeksponowano część religijną, wprowadzono nowy obowiązek, tj,. obecność w programie problemów 
ekumenicznych. Definicja zawarta w koncesji brzmi:  
program który będzie pogłębiał życie chrześcijańskie jego odbiorców, edukował w zakresie historii i współczesności chrześcijaństwa, jego 
żywej tradycji społecznej, duchowej, intelektualnej i filozoficznej, wspierał kształtowanie współczesnej świadomości  chrześcijańskiej, 
przedstawiał problemy ekumeniczne, uwrażliwiał na kwestie społeczne i obywatelskie i rolę rodziny, ukazywał dorobek kultury i sztuki 
sakralnej oraz świeckiej w Polsce i na świecie, przekazywał pełne, aktualne informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie 
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Wyniki monitoringu programu pn. Radio Orthodoxia 
przeprowadzonego w roku 2009 

dotyczącego realizacji koncesji 261/2001-R 
 

Obowiązki programowe określone w 
koncesji 

Koncesja nr  261/2001-R Realizacja w 2009 r.  
próba z 1-7 czerwca  

Oznaczanie programu na antenie przez 
jego nazwę zapisaną w koncesji 

 
RADIO ORTHODOXIA 

 
Zgodnie z koncesją  

Dobowy czas emisji programu: 
4 godz. Niezgodnie z koncesją:   

3 godz. w każdy dzień tygodnia 

Charakter programu Wyspecjalizowany - religijny Zgodnie z koncesją  

Audycje informacyjne 

 
nie mniej niż 5% 

w tygodniowym czasie nadawania 

Zgodnie z koncesją  

2 godziny i 22 minuty 
tj. 8,5 % 

Audycje religijne (słowne i słowno- 
muzyczne) 

 
nie mniej niż 40% 

tygodniowym czasu nadawania programu

Zgodnie z koncesją  
 

12 godzin i 37 minut 
tj. 45,1 % 
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Wyniki monitoringu programu pn. RADIO KATOLICKIE DIECEZJI KALISKIEJ 

przeprowadzonego w roku 2009 
dotyczącego realizacji koncesji 012/P/2001-R 

 
 

Obowiązki programowe określone w 
koncesji  

Koncesja nr  012/P/2001-R Realizacja w 2009 r.  
Próba z 1-7 czerwca 

Oznaczanie programu na antenie przez 
jego nazwę zapisaną w koncesji 

 
Radio Katolickie Diecezji Kaliskiej 

 
Niezgodnie z koncesją  

Program nazywany: Radio Rodzina 

Dobowy czas emisji programu: 
 

minimum 6 godz. na dobę 
Zgodnie z koncesja  

Charakter programu 

 
społeczno-religijny 

(realizowany przez różne rodzaje 
audycji i formy radiowe) 

Zgodnie z koncesją: audycje 
informacyjne, publicystyczne, 

edukacyjne, religijne, literackie, dla 
dzieci i młodzieży, muzyczne. 

Audycje słowne realizujące społeczno-
religijny charakter programu zajmą  

 

nie mniej niż 12% tygodniowego czasu 
nadawania programu 

Zgodnie z koncesją  

 

37 godziny i 36 minut  

tj.: 73,7 % 
 
 

 


