
 
 

 

Zakończenie I etapu konkursu na członków rad nadzorczych mediów publicznych 

KOMUNIKAT PRASOWY 

z 23 listopada 2010 r. 

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po dokonaniu formalnej oceny zgłoszeń 

kandydatur  do rady nadzorczych spółek „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” i „Telewizja 

Polska –Spółka  Akcyjna”, postanowiła, że w II etapie postępowania konkursowego będą 

rozpatrywane następujące kandydatury zgłoszone do Rady Nadzorczej spółki TVP S.A.:  

 

 Jerzy Bart – prawnik, wicedyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 

 Janusz Bazydło – redaktor naczelny miesięcznika „Kombatant”, 

 Bogdan Borkowski – prawnik, adwokat, działacz samorządowy,  

 Henryk Cichecki – politolog, dziennikarz, menadżer, 

 Sławomir Ciemny – adwokat, specjalista w dziedzinie prawa spółek, 

 Krzysztof Czeszejko – Sochacki – adwokat, arbiter sądowy, 

 Stanisław Dziedzic – filolog, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w Urzędzie Miasta Krakowa, 

 Wojciech Dziomdziora – prawnik, specjalista prawa kultury, nowoczesnych 

technologii, prawa telekomunikacyjnego, 

 Bogusław Fiedor – profesor nauk ekonomicznych, 

 Szczepan Figiel – profesor ekonomii, specjalista analizy rynku i ekonomii 

menedżerskiej, 

 Norbert Gill – dr prawa i dr nauk humanistycznych, radca prawny, 

 Piotr Jagiełło – menedżer, dziennikarz, redaktor,  z doświadczeniem w 

zarządzaniu w mediach, 

 Tomasz Jagodziński – dziennikarz, publicysta, redaktor, 

 Ewa Jaska – dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, 

 Lech Jaworski – doktor nauk prawnych, samorządowiec, 



 
 

 Stanisław Jekiełek – adwokat, zawodowo związany z mediami publicznymi, 

 Wojciech Jacek Kobus – radca prawny, współpracujący z instytucjami kultury, 

mediami publicznymi i organizacjami zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi, 

 Wojciech Jerzy Kocot – profesor prawa, arbiter sądów arbitrażowych, 

 Tadeusz Kowalski – profesor, medioznawcza, dyrektor Filmoteki Narodowej, 

 Bogusław Lasota – ekonomista, dziennikarz, pracownik Polskiego Radia SA, 

 Juliusz Michał Maliszewski – dr politologii, pracownik naukowy, menedżer 

mediów, dyplomata, 

 Ryszard Miazek – dr nauk ekonomicznych, dziennikarz, publicysta,  

wykładowca akademicki, 

 Barbara Misterska-Dragan  - ekonomista, biegły rewident, prezes zarządu 

firmy audytorskiej, 

 Piotr Nowaczyk – adwokat, arbiter, mediator, 

 Wojciech Nowicki- ekonomista z doświadczeniem w zarządzaniu w mediach,  

 Robert Oliwa – prawnik, doradca podatkowy związany z rynkiem mediów, 

 Bogumił Adam Osiński – dziennikarz telewizyjny, krytyk filmowy, 

wykładowca, 

 Joanna Ożarowska - Sobieraj – dr nauk prawnych, wykładowca, 

 Bogusław Piwowar – politolog, obecnie wiceprzewodniczący rady nadzorczej 

TVP S.A., wiceprezes Business Centre Club, 

 Aleksander Proksa – dr nauk prawnych, radca prawny, legislator, 

 Wiesław Rola – ekonomista, członek rady nadzorczej spółki „Radio Katowice” 

 Wojciech Roszkowski – profesor nauk humanistycznych, dr nauk 

ekonomicznych, historyk,  pracownik naukowy, 

 Leszek Rowicki – dr nauk humanistycznych, animator kultury, obecnie 

pracownik naukowy, 

 Bolesław Samoliński – profesor medycyny, dyrektor Uczelnianego Centrum 

Zdrowia Środowiskowego  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

 Tomasz Siemiątkowski – profesor prawa,  dr nauk humanistycznych i nauk 

prawnych, wykładowca, obecnie adwokat, 



 
 

 Bronisław Włodzimierz Sitek – profesor nauk prawnych, Dziekan ds. 

współpracy z Zagranicą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, 

 Rafał Skąpski – prawnik, wydawca, działacz kultury, dyrektor Państwowego 

Instytutu Wydawniczego, 

 Jan Stefanowicz – adwokat, m.in. Przewodniczący Rady Konsultacyjnej 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy, członek rady nadzorczej spółki Skarbu 

Państwa, 

 Janusz Strzępka – profesor prawa, pracownik naukowy, arbiter, radca prawny, 

 Olga Sztejnert-Roszak – adwokat, specjalista prawa autorskiego i prawa 

mediów, 

 Małgorzata Wiśnicka- Hińcza – dr nauk ekonomicznych, finansista, menedżer, 

obecnie członek rady nadzorczej TVP S.A. 

 Roman Wołowiec – radca prawny na Uniwersytecie Humanistyczno- 

Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów 

formalnych następujących kandydatur zgłoszonych do rady nadzorczej Telewizji Polskiej:  

 

 Rafał Blicharz -  pisemne oświadczenie  kandydata, zawiera zgodę na kandydowanie 

jedynie w konkursie na członka Rady Nadzorczej Spółki Radio Katowice SA. mimo, że 

uchwała Senatu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej pozytywnie opiniuje 

zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej TVP SA lub Radia Katowice SA,  

 Andrzej Dąbrowski - nie dołączono dokumentu potwierdzającego uprawnienia do 

pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, 

 Krystyna Doktorowicz - nie dołączono dokumentu potwierdzającego uprawnienia do 

pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państw, 

 Włodzimierz Gogołek - nie dołączono dokumentu potwierdzającego uprawnienia do 

pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, 

 Mariusz Kosieradzki - nie dołączono dokumentu potwierdzającego uprawnienia do 

pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,  



 
 

 Adam Kraśnicki - kandydat w rozmowie telefonicznej złożył oświadczenie, że nie 

posiada uprawnień do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu 

Państwa, 

 Zbigniew Maćków - brak m.in.: uchwały organu kolegialnego uczelni akademickiej,  

 Jerzy Mikułowski-Pomorski -  nie dołączono dokumentu  potwierdzającego uprawnienia 

do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, 

 Wiktor Niedzicki - nie dołączono dokumentu  potwierdzającego uprawnienia do 

pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, 

 Kazimierz Pająk - nie dołączono dokumentu potwierdzającego uprawnienia do pełnienia 

funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, 

 Henryk Pietrzak - nie dołączono dokumentu potwierdzającego uprawnienia do pełnienia 

funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. 

 Tadeusz Tatar - nie dołączono wszystkich dokumentów zgodnie z rozporządzeniem 

KRRiT m.in.: kopii dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe, noty 

biograficznej, oświadczenia składanego według załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz 

oświadczenia lustracyjnego, 

 Leszek Woźniak - nie dołączono dokumentu potwierdzającego uprawnienia do pełnienia 

funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, 

 Dariusz Zawiślak - nie dołączono dokumentu potwierdzającego uprawnienia do 

pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. 

 

 

W II etapie postępowania konkursowego będą rozpatrywane następujące kandydatury 

zgłoszone do Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio  SA: 

 

 Janusz Włodzimierz Adamowski – profesor nauk humanistycznych, 
medioznawca, specjalista w zakresie międzynarodowych systemów 
medialnych, 

 Artur Andrysiak– absolwent Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z doświadczeniem w pracy w  
mediach lokalnych i ogólnopolskich,  



 
 

 Janusz Andrzejowski – absolwent zarządzania, doradca instytucji kultury, 
mediów, instytucji finansowych, 

 Bogdan Borkowski– prawnik, adwokat, działacz samorządowy,  

 Krzysztof Czeszejko-Sochacki - adwokat, arbiter sądowy, 

 Krzysztof Piotr Czyżewski– adwokat, specjalizuje się z prawie własności 
intelektualnej, wykładowca, 

 Piotr Dmochowski-Lipski – absolwent wydziału administracji publicznej, 
menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu finansowym i operacyjnym,  

 Marek Dworak – ekonomista, menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu, 
prezes zarządu spółki internetowej, 

 Wojciech Dziomdziora - prawnik, specjalista prawa kultury, nowoczesnych 
technologii, prawa telekomunikacyjnego, 

 Szczepan Figiel – profesor ekonomii, specjalista analizy rynku i ekonomii 
menadżerskiej, 

 Władysław Filar – dr nauk ekonomicznych, wykładowca,  

 Marek Gaszyński – socjolog, dziennikarz radiowy, autor książek i tekstów 
piosenek,  

 Monika Małgorzata Gąsiorowska– adwokat, prowadzi kancelarię adwokacką,   

 Norbert Gill -  dr prawa i dr nauk humanistycznych, radca prawny,  

 Adam Grzegorczyk –dr habilitowany nauk ekonomicznych, dr dziennikarstwa, 
pracownik naukowy, obecnie jest rektorem Wyższej Szkoły Promocji w 
Warszawie.  

 Piotr Jagiełło - menedżer, dziennikarz, redaktor z doświadczeniem w 
zarządzaniu w mediach, 

 Jerzy Jagodziński - dziennikarz, publicysta, obecnie pracownik Uniwersytetu 
Warszawskiego, 

 Tomasz Jagodziński - dziennikarz, publicysta, rzecznik prasowy, redaktor, 

 Wojciech Jerzy Kocot - profesor prawa, arbiter sądów arbitrażowych, 

 Grzegorz Kołtuniak – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, kieruje Biurem Spraw Pracowniczych UW,  członek Rady 
Nadzorczej Polskiego Radia SA 

 Zbigniew Kosiorowski – dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowo- 
dydaktyczny , pisarz.  

 Krzysztof Andrzej Ksyta – ekonomista, pracuje w sektorze bankowym,  

 Bogusław Lasota - ekonomista, dziennikarz, pracownik Polskiego Radia SA, 



 
 

 Andrzej Lesiewicz – radca prawny, związany zawodowo z prywatną stacją 
telewizyjną TVS,   

 Ryszard Miazek - dr nauk ekonomicznych, dziennikarz, publicysta, 
wykładowca akademicki, 

 Wiesław Musiał – profesor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, 

 Bogumił Adam Osiński - dziennikarz telewizyjny, krytyk filmowy, 
wykładowca, 

 Romuald Poliński – dr nauk ekonomicznych,  członek zarządu w „Radiu dla 
Ciebie” 

 Leszek Rowicki - dr nauk humanistycznych, animator kultury, pracownik 
naukowy, 

 Tomasz Sieniutycz – ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami i 
optymalizacji sprzedaży oraz technik marketingowych, przewodniczący Rady 
Nadzorczej Polskiego Radia SA, 

 Bronisław Sitek -  profesor nauk prawnych, Dziekan ds. Współpracy z 
Zagranicą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- 
Mazurskiego w Olsztynie, 

 Rafał  Skąpski -  prawnik, wydawca, działacz kultury, dyrektor Państwowego 
Instytutu Wydawniczego, 

 Tadeusz Skoczek – dr nauk humanistycznych, dziennikarz, wydawca, 
medioznawcza, autor publikacji naukowych, 

 Jędrzej Skrzypczak – radca prawny, medioznawcza, adiunkt w Zakłądzie 
Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 

 Albert Stawiszyński – radca prawny, specjalista prawa medialnego, 
autorskiego i gospodarczego, 

 Wojciech Szewko -  ukończył międzynarodowe stosunki gospodarcze, posiada 
doświadczenie w zarządzaniu mediami, wykładowca akademicki,  

 Tadeusz Sznuk – dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, 
współtwórca programów telewizyjnych radiowych, 

 Robert  Tomanek – dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, 

 Krzysztof Kazimierz Warchałowski –  dr nauk prawnych, prodziekan 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie,  

 Marzenna Maria Wojciechowska – radca prawny, specjalizuje się m.in.: w 
tematyce ochrony własności intelektualnej i prawie mediów, 



 
 

 Bogusław Wróblewski – dr nauk humanistycznych, redaktor naczelny 
kwartalnika „Akcent”, 

 Jan Wypych – analityk systemów i doktryn społeczno- gospodarczych i 
politycznych , urzędnik samorządowy,   

 Ziaja Mariusz – radca prawny, zajmuje się obsługą prawną podmiotów 
gospodarczych oraz m.in. jednostek kultury. 

 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów 

formalnych następujących kandydatur zgłoszonych do rady nadzorczej Polskiego Radia:  

 

 Mariusz Kazimierz Kosieradzki - nie dołączono dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu 

Państwa, 

 Ireneusz Krzemiński - nie dołączono dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu 

Państwa, 

 Henryk Pietrzak  -  nie dołączono dokumentu potwierdzającego uprawnienia 

do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. 

 Krzysztof Stypuła - nie dołączono wszystkich dokumentów zgodnie z 

rozporządzeniem KRRiT. Brak jest noty biograficznej, oświadczenia 

składanego według załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz oświadczenia 

lustracyjnego.  

 

Wcześniej,  15 listopada 2010 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę w 

sprawie nierozpatrywania w drugim etapie postępowania konkursowego zgłoszeń p. Moniki 

Wałachowskiej, p. Wacława Jarmołowicza oraz p. Sławomira Sojaka z powodu przekazania 

zgłoszeń po terminie wskazanym w ogłoszeniach o konkursie. 

 

Katarzyna Twardowska - rzecznik prasowy 

 

 


