
 
 

 

Zakończenie I etapu konkursu na członków rad nadzorczych regionalnych rozgłośni 

radiowych Radia Białystok, Radia Pomorza i Kujaw, Radia Katowice, Radia Kielce, 

Radia Koszalin , Radia Kraków. 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 

z dnia 20 grudnia 2010 r. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po dokonaniu formalnej oceny zgłoszeń 

kandydatur  do rad nadzorczych regionalnych rozgłośni radiowych postanowiła, że w II etapie 

postępowania konkursowego będą rozpatrywane następujące kandydatury zgłoszone  

 

do Rady Nadzorczej spółki Radio Białystok: 

 

 Piotr Fiedorczyk – dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki, 

 Andrzej Gajewski – dr nauk medycznych, wykładowca akademicki, obecnie 

członek Rady Nadzorczej Radia Białystok, 

 Piotr Niczyporuk – dr hab. nauk prawnych, radca prawny, wykładowca 

akademicki, 

 Maria Niedźwiecka – ekonomistka z doświadczeniem w zarządzaniu 

podmiotami gospodarczymi,  

 Marek Proniewski – ekonomista, wykładowca akademicki. 

 

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów 

formalnych  kandydatury: 

 

 Bernarda Szymańskiego – kandydat zgłoszony przez Akademię Sztuk 

Pięknych w Warszawie niezgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia KRRiT. 



 
 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie jest uczelnią mającą siedzibę w 

regionie właściwym dla działania Spółki „Radio Białystok” SA.  

 

 

do Rady Nadzorczej spółki „Radio Pomorze i Kujaw”: 

 

 Roman Bäcker – politolog, dziekan na wydziale Politologii i Studiów 
Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie 
wiceprzewodniczący Rady Programowej „Radia Pomorza i Kujaw”, 

 Sylwester Bejger – dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, posiada 
doświadczenie w doradztwie z zakresu m.in. restrukturyzacji i przekształceń 
własnościowych, 

 Ewa Kiedrowicz – prawnik,  radca prawny, obecnie związana z sektorem 
bankowym, 

 Jolanta Kuligowska-Roszak – filolog polski, dziennikarka, przez wiele lat 
związana z publicznym radiem i telewizją, obecnie przewodnicząca Rady 
Nadzorczej  „Radia Pomorza i Kujaw”, 

 Marek Kraśnicki – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, specjalista w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, od 
wielu  lat związany z mediami, wiceprzewodniczący Fundacji Media Pro 
Bono, 

 Jan Montowski – prawnik, prowadzi własną kancelarię adwokacką. 

 
do Rady Nadzorczej spółki Radio Katowice: 

 

 Ryszard Barcik – dr habilitowany nauk technicznych, rektor Akademii 

Techniczno- humanistycznej w Bielsku-Białej, 

 Agnieszka Bielska – Brodziak – dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca 

akademicki,  

 Rafał Blicharz – dr hab. nauk prawnych, specjalista w  dziedzinie prawa 

gospodarczego, prokurent spółki prawa handlowego, 

 Mirosław Czerwiński – dr nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, 



 
 

 Piotr Kołodziejczyk – dr nauk technicznych, wykładowca akademicki, zasiadał 

w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, 

 Henryk Kromołowski – socjolog, wykładowca akademicki z doświadczeniem 

w zarządzaniu,  

 Bernadeta Kuraszewska – prawnik, przez wiele lat zarządzała jednostkami 

publicznej opieki medycznej, 

 Ilona Łuczak – nauczyciel, menedżer instytucji kultury, 

 Bogdan Marcinkowski – absolwent nauk politycznych, animator kultury, 

 Sebastian Nowok – absolwent Wydziału Radia i  TV na Uniwersytecie 

Śląskim,  menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, związany z 

sektorem prywatnym, 

 Wojciech Popiołek -  profesor prawa, specjalizuje się w prawie cywilnym, 

prawie spółek i prawie międzynarodowym, arbiter, wykładowca akademicki,  

 Jacek Pyka – dr nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, trener i 

konsultant zarządzania, 

 Wiesław Rola – ekonomista, członek rady nadzorczej spółki „Radio 

Katowice”, 

 Jerzy Zawartka – absolwent nauk politycznych, dziennikarz Radia Katowice i 

Programu 1 Polskiego Radia. 

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów 

formalnych  kandydatury: 

 

 Krzysztofa Tchórzewskiego – kandydat nie nadesłał w wymaganym terminie 

brakującego dokumentu, potwierdzającego uprawnienia do pełnienia funkcji 

członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.  

 

 

do Rady Nadzorczej spółki Radio Kielce: 

 

 Jadwiga Czarkowska – prawnik, radca prawny,  



 
 

 Joanna Grzela – dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, 

samorządowiec,  

 Jarosław Kusto – matematyk, menadżer, wykładowca akademicki, trener, 

szkoleniowiec, 

 Agnieszka Massalska – adwokat, zarządza własną kancelarią prawną, obecnie 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej „Radia Kielce”, 

 Roman Ostrowski – prawnik, związany z branżą wydawniczą, posiada 

wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, 

 Andrzej Pawlik – dr nauk ekonomicznych, wiecedyrektor Instytutu Ekonomii 

Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, 

 Zdzisław Piasta – dr nauk technicznych, wykładowca akademicki, posiada 

doświadczenie w konsultingu, 

 Janusz Przetacznik – absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki 

Świętokrzyskiej, posiada doświadczenie w zarządzaniu spółkami radiofonii 

regionalnej, obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej „Polskiego Radia 

Rzeszów”, 

 Norbert Radek – dr nauk technicznych, pracownik naukowy, 

 Włodzimierz Stępień – inżynier budownictwa, poseł na Sejm VI kadencji, 

działacz samorządowy,   

 Grzegorz Strzelczyk – psycholog, posiada doświadczenie w zarządzaniu 

instytucjami kultury, prezes agencji reklamowej, 

 Zbigniew Szcześniak – dr nauk technicznych, wykładowca akademicki, 

 Włodzimierz Wielgus – lekarz, posiada wieloletnie doświadczenie w 

zarządzaniu placówkami publicznej służby zdrowia,  

 Roman Wołowiec – prawnik, radca prawny na Uniwersytecie Humanistyczno 

– Przyrodniczym w Kielcach. 

 

do Rady Nadzorczej spółki Radio Koszalin: 

 

 Agnieszka Brelik – dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy,  



 
 

 Barbara Kaczmarek - Śliwińska – dr nauk ekonomicznych, posiada 

doświadczenie w zarządzaniu i public relations, pracownik naukowy, 

 Jan Kania – dr hab. nauk ekonomicznych i humanistycznych, specjalizuje się z 

ekonomice mediów i edukacji medialnej, posiada wieloletnie doświadczenie w 

zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, 

 Piotr Niedzielski – dr hab. nauk ekonomicznych, prowadzi badania naukowe w 

dziedzinie m.in.: innowacji zarządzania, restrukturyzacji  przedsiębiorstw, 

wykładowca akademicki,  

 Franciszka Pniewska – prawnik, asesor sądowy, radca prawny, prowadzi 

własną kancelarię prawną,  

 Marek Pysz – inżynier geolog, reżyser i scenarzysta, od wielu lat związany z 

mediami, posiada doświadczenie w zarządzaniu,  

 Roman Radziwonowicz – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, 

przedsiębiorca, działacz społeczny i kulturalny,  

 Marian Szołucha – ekonomista, dyrektor biura Związku Pracodawców Mediów 

Publicznych.  

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów 

formalnych  kandydatury: 

   

 Włodzimierza Delugi - nie dołączono dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu 

Państwa. 

 

 

do Rady Nadzorczej spółki Radio Kraków: 

 

 Piotr Buła – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, dyrektor 

Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, wykładowca 

akademicki, 



 
 

 Edward Chudziński – dr nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, 

związany ze środowiskami twórczymi, scenarzysta, współautor sztuk 

teatralnych, 

 Janusz Furgała – adwokat, przewodniczący Rady Nadzorczej „Radia Kraków”, 

 Krzysztof Gurba  - dr nauk humanistycznych, dziennikarz, nauczyciel, 

tłumacz, zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, 

 Iwona Karasek – Wojciechowicz -  dr nauk prawnych, radca prawny, doradca 

firm prawniczych, ekspert Banku Światowego, 

 Stanisław Młyński – historyk, dziennikarz prasowy i radiowy, menadżer,  

animator kultury środowisk akademickich, 

 Ewa Nowińska – prof. nauk prawnych, kieruje pracownią Prawa Środków 

Masowego Komunikowania się na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studium 

Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Własności 

Intelektualnej, ekspert w zakresie prawa mediów, radca prawny, 

 Włodzimierz Okrajek – ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie, 

samorządowiec, dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, 

 Renata Pawlikowska – Rosnowska – ekonomista, posiada wieloletnie 

doświadczenie w zarządzaniu w spółkach prawa handlowego oraz w 

administracji publicznej. 

 

 
 

Katarzyna Twardowska - rzecznik prasowy 

 

 


