
Sprawozdanie 

Zarządu Radia Szczecin S.A. 

 
z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych za 2008 r. na zadania wymienione w art. 
21 ust. 1a ustawy o radiofonii i telewizji. 
 
 
1. Środki na 1.01.2008r. (pozostało z 2007r.) abonamentowe 487 690 i pozaabonamentowe 

20 000  - przeznaczenie na inwestycje. 
2. Zgodnie z uchwałą 336, 698/2008 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  Polskie Radio 

Szczecin miało uzyskać w 2008 r. środki abonamentowe w wysokości 10 096 000,00.  
3. Prognoza i wykonanie wpływów abonamentowych w 2008 r. w podziale na poszczególne 

miesiące 
 

 

Okres 
PROGNOZA 

KRRiT 
(abonament) 

WYKONANIE 
(abonament) 

WYKONANIE  
w % 

RÓŻNICA 

1 2 3 4 5 

styczeń 1 259 000,00 915 116,00 72,69% -343 884,00 

luty 1 677 000,00 1 423 041,00 84,86% -253 959,00 

marzec 724 000,00 636 816,00 87,96%  -87 184,00 

kwiecień 712 000,00 691 670,00 97,15% -20 330,00 

maj 823 000,00 723 827,00 87,95% -99 173,00 

czerwiec 631 000,00 462 759,00 73,34% -168 241,00 

lipiec 800 000,00 560 280,00 70,04% -239 720,00 

sierpień 801 000,00 588 888,00 73,52% -212 112,00 

wrzesień 584 000,00 520 292,00  89,10% -63 708,00 

październik 743 000,00 563 658,00 75,87% -179 342,00 

listopad 711 000,00 517 547,00 72,80% -193 453,00 

grudzień 631 000,00 695 164,00 110,17% 64 164,00 

2008 r. 10 096 000,00 8 299 058,00 82,21% -1 796 942,00 

 
 
 

4. Do dyspozycji Spółki na realizację misji publicznej w roku 2008 znajdowały się 
następujące środki : 
- środki pozostałe z 2007 r.        507 690,00 
- wpływy abonamentowe        8 226 048,00 
- wpływy pozaabonamentowe     73 010,00 
 
RAZEM:                                 8 806 748,00 



 

5. Zrealizowane programy wynikające z ustawy w roku 2008 
a) programy informacyjne                                          1267 godz. 
b) programy publicystyczne                                        780 godz. 
c) programy edukacyjne i poradnicze                          960 godz. 
d) programy religijne                                                     44 godz. 
e) programy literackie                                                  191 godz. 
f) reportaż radiowy i dokument artystyczny                  39 godz. 
g) programy rozrywkowe                                             143 godz. 
h) programy sportowe                                                  148 godz. 
i) programy dla dzieci i młodzieży                                92 godz. 
j) audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych     34 godz. 
k) muzyka                                                                   4903 godz. 
Razem                                                                         8601 godz 

 

   
 Realizacja ustawowych zadań Polskiego Radia Szczecin S.A. 

 
Polskie Radio Szczecin S.A. jako rozgłośnia publiczna realizuje zadania programowe i 

inne zadania nałożone m.in. przez ustawę o radiofonii i telewizji. Jej zapisy nakładają 
obowiązek emisji programów informacyjnych, publicystycznych, edukacyjnych, 
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. W 2008 na antenie Rozgłośni Regionalnej 
Polskiego Radia w Szczecinie wyemitowano łącznie 3897 godzin programów z wyżej 
wymienionych gatunków 

W ramach tego 1267 godzin to audycje informacyjne, szczególnie dotyczące regionu 
zachodniopomorskiego. Informowaliśmy mieszkańców o ważnych i istotnych faktach, 
dostarczaliśmy bieżącej informacji dla kierowców w serwisach auto-radio, informacji 
biznesowych oraz o bieżących wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Reporterzy radiowi 
pomagali rozwiązywać trudne problemy słuchaczy, interweniowali w ich sprawach w 
urzędach i instytucjach użyteczności publicznej.  
Publicystyka zajęła 824 godziny programu, podczas których prezentowaliśmy zróżnicowane 
poglądy i stanowiska przedstawicieli samorządu, parlamentu, stwarzaliśmy partiom 
politycznych możliwość prezentowania swoich stanowisk w węzłowych sprawach 
publicznych, prezentowaliśmy publicystykę gospodarczą, kulturalną, recenzje ważnych 
wydarzeń w regionie, debaty publiczne i historyczne m.in. n/t wydarzeń Sierpnia 1988r, 
pokazywaliśmy życie Kościoła, przede wszystkim Katolickiego. 

W kategorii „edukacja i poradnictwo” wyemitowano się 960 godzin programu, m.in. 
audycje oświatowe dla szkół i  innych placówek oświatowych, audycje popularno-naukowe o 
zdrowiu, ekologii, informatyce, edukacji obywatelskiej, kształtujące wiedzę o języku polskim, 
turystyczno-krajoznawcze, popularyzujące wysoką kulturę, lekcje języków obcych, 
poradnictwo w zakresie biznesu, fotografii, uprawiania sportów amatorskich. 
Dorobek oraz bieżące problemy mniejszości narodowych zamieszkujących  region 
prezentowaliśmy w trakcie cyklicznych audycji skierowanych przede wszystkim do 
Mniejszości Ukraińskiej i Niemieckiej (łącznie 34 godziny). Nie zabrakło audycji i dyskusji 
antenowych ukazujących patologiczne problemy społeczeństwa jak alkoholizm, uzależnienie 
od narkotyków itp.  

Reportaż- niezwykle cenna forma sztuki radiowej miała swoje znaczące miejsce w 
programie naszej rozgłośni- wyemitowano 74 godziny tego gatunku autorstwa szczecińskich 
dziennikarzy jak i również autorów z innych rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.  



Radio Szczecin wyemitowało 123 godziny powieści, 16 godzin słuchowisk, w tym kilka wg 
scenariusza  regionalnych autorów np. „Strajk w porcie Szczecin 1988r” , „Wzlecieć ku 
słońcu”, „O świętej Dziewicy Maryi i narodzeniu Pana”, „Kombo”, „Miniatury bajkowe” itd.  

Osoby szukające lżejszej formy radiowej miały do wyboru 143 godziny audycji 
rozrywkowych. Mogły bawić się przy licznych audycjach muzycznych trafiających w różne 
gusta muzyczne m.in. rock, jazz, reagge, hip hop, licznych konkursach radiowych, audycjach 
satyrycznych. 

Radio nie zapomniało o najmłodszych słuchaczach. Emitowane cyklicznie 
słuchowisko edukacyjne dla dzieci pt. „Przygody z myszką Ogonisią” o tematyce 
informatycznej przyciągało w każdą niedzielę rzesze słuchaczy do odbiorników. Dla tych 
nieco starszych przewidziano „Radiową szkołę pod żaglami” czy audycje Woo-Doo i 
Ustawka. 

Ważne  miejsce w ramówce radiowej zajmuje sport. Wyemitowano 148 godzin 
transmisji sportowych, informacji i magazynów informacyjno- publicystycznych. Autorzy 
szczególny nacisk kładli na propagowanie postaw prozdrowotnych w regionie i ukazywanie 
wydarzeń sportowych z województwa popularyzujących zdrowy tryb życia i spędzania 
wolnego czasu. 

Polskie Radio Szczecin S.A. w swej działalności misyjnej nie ograniczało się tylko do 
działań antenowych. Wypełniając zobowiązania zapisane w art. 21 ust. 1a, pkt 6 i 7 ustawy o 
RTV, pod szyldem Polskiego Radia Szczecin S.A. wyprodukowano 7 albumów CD, w tym 
ważną z historycznego punktu widzenia prezentację multimedialną pt. „Szczeciński Sierpień 
88” upamiętniającą przełomowe wydarzenia w historii Szczecina- zawierającą archiwalne i 
współczesne materiały dźwiękowe, fotograficzne i video, słuchowisko radiowe Sylwestra 
Woronieckiego pt.„Strajk w porcie Szczecin 1988r” i reportaż Janusza Wachowicza 
„Szczeciński Sierpień 88”. Inne wydawnictwa to m. in. album z muzyką zespołu Pogodno i 
słuchowiskiem „Dublin One Way”, płyta z koncertu Gordona Haskella w  radiowym studiu 
koncertowym. W ramach obowiązku popierania twórczości artystycznej szczecińska 
rozgłośnia zorganizowała kolejną edycję Festiwalu Młodych Talentów „GRAMY 2008”. 
Podczas 21 koncertów w regionalnych miastach i miasteczkach wyłoniono młode zdolne 
zespoły muzyczne, które wystąpiły w finałowym koncercie w Szczecinie. Radio Szczecin 
ufundowało zwycięzcy wydanie singla ze zwycięską piosenką i nagrało teledysk. 
W studio koncertowym im. Jana Szyrockiego odbyło się wiele koncertów, wystarczy choćby 
wymienić występ Gordona Haskella, Katarzyny Groniec, Digit All Love, Łukasza 
Kuropaczewskiego czy Kulka Trio w osobach światowej sławy muzyków, którzy 
zaprezentowali utwory Mendellshona i Brahmsa.      
W ramach, sformułowanego w ustawie, obowiązku prowadzenia prac nad nowymi technikami 
tworzenia i rozpowszechniania programów radio systematycznie rozbudowuje jeden z 
największych informacyjnych serwisów internetowych w województwie. Na stronach 
www.radio.szczecin.pl  można zapoznać się z bieżącymi i archiwalnymi informacjami 
wzbogaconymi fotografiami i plikami audio i video. Serwis zawiera kilkanaście 
autonomicznych podserwisów. Za pomocą stron www z radiowego studia można było 
obejrzeć transmisję widowiska - koncertu dla dzieci niedosłyszących.  
Jako jedyna regionalna rozgłośnia z Polski jesteśmy członkiem europejskiego projektu 
radiowego Euranet. Polskie Radio Szczecin jest w gronie 16 publicznych i niepublicznych 
rozgłośni z 13 krajów Europy, które wspólnie tworzą audycje w ramach projektu radia 
europejskiego „Euranet”. Audycje są poświęcone zagadnieniom Unii Europejskiej i jej 
mieszkańcom oraz najważniejszym zagadnieniom politycznym, społecznym, gospodarczym i 
kulturalnym we Wspólnocie. Filarem projektu są rozgłośnie: niemiecka Deutsche Welle  i 
francuska RFI. Oprócz tego w projekcie uczestniczą nadawcy z Hiszpanii, Holandii, Szwecji, 



Belgii, Bułgarii, Węgier, Rumunii oraz dwóch nadawców z Polski: Polskie Radio i regionalne 
Radio Szczecin 
 
6.  Wykorzystano w 2008 r. na realizację misji publicznej    8 806 748,00. 
 
7.   Koszty i nakłady sfinansowane ze środków KRRiT: 
- inwestycje                                                                                      596 779,08 
- usługi transmisyjne                                                                        951 151,00 
- prawa autorskie                                                                              522 616,26 
- wynagrodzenia                                                                            4 734 237,62 
- świadczenia na rzecz pracowników                                               800 219,98 
- pozostałe (zakup materiałów i energii, usługi obce, poda          1 201 744,06 
 


