
 
 

 

Zakończenie I etapu konkursu na członków rad nadzorczych regionalnych rozgłośni 

radiowych Radia Rzeszów, Radia Szczecin, „Radia dla Ciebie” w Warszawie, Radia 

Wrocław, „Radia Zachód” w Zielonej Górze. 

KOMUNIKAT PRASOWY 

z dnia 22 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 Radia Rzeszów: 

 

 Damian Delekta – dr nauk ekonomicznych, posiada doświadczenie w pracy w 

sektorze bankowym i finansowym oraz w doradztwie, wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej Radia Rzeszów, 

 Bożena Domino -  ekonomista, wykładowca akademicki, naczelnik urzędu 

skarbowego, 

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

 Lech Lichołai – dr hab. nauk technicznych, wykładowca akademicki, 

 Marta Pomykała – dr nauk prawnych, pracownik naukowy, specjalizuje się w 

zagadnieniach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochrony własności 

intelektualnej. 

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów 

formalnych  kandydatury: 

 

 Leszka Woźniaka – nie dołączono dokumentów wymaganych w 

rozporządzeniu KRRiT m.in.: kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych 

oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, a także 



 
 

dokumentu potwierdzającego uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad 

nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.  

 

do Rady Nadzorczej Radia Szczecin: 

 

 Stanisław Bańka – prof. dr hab. nauk technicznych,  pracownik naukowy, 

kierownik Katedry Automatyki Przemysłowej i Robotyki, 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 

 Kinga Flaga – Gieruszyńska – dr nauk prawnych, posiada doświadczenie w 

zarządzaniu w jednostkach administracji publicznej, wykładowca akademicki, 

 Marek Kunasz – dr nauk ekonomicznych,  posiada doświadczenie w produkcji 

i realizacji programów radiowych i telewizyjnych, pracownik naukowy,   

 Antoni Mickiewicz –prof. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, 

 Adam Rudawski – dr nauk ekonomicznych, menadżer mediów, medioznawcza, 

rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Szczecinie, 

 Bogusław Stankiewicz – dr hab. nauk ekonomicznych, wykładowca 

akademicki,  

 Bartłomiej Toszek –  dr nauk politycznych, prawnik, pracownik naukowy. 

 

 

do Rady Nadzorczej spółki „Radio dla Ciebie” w Warszawie: 

 

 Piotr Dmochowski - Lipski – absolwent wydziału administracji publicznej, 

menadżer z doświadczeniem w zarządzaniu finansowym i operacyjnym, 

 Krystyna Górniak – absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach, promotorka kultury i sztuki, związana ze środowiskiem 

twórców, przewodnicząca Rady Nadzorczej Radia Białystok,  

 Piotr Jagiełło – menadżer, dziennikarz, redaktor z doświadczeniem w 

zarządzaniu w mediach, 

 Jerzy Jagodziński – dziennikarz, publicysta, obecnie pracownik Uniwersytetu 

Warszawskiego, 



 
 

 Tomasz Jagodziński – dziennikarz, publicysta, redaktor, 

 Stanisław Jekiełek – adwokat, zawodowo związany z mediami publicznymi, 

 Maciej Kaliński – dr nauk prawnych, specjalizuje się w prawie cywilnym ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki odszkodowawczej, reprywatyzacji 

i papierów wartościowych, pracownik naukowy, 

 Krzysztof Ksyta – inż. ekonomiki rolnictwa, związany z sektorem bankowym,  

 Juliusz Maliszewski – dr nauk humanistycznych, przez wiele lat związany z 

mediami, zarówno jako dziennikarz jak i pełniący funkcje kierownicze, 

wykładowca akademicki, 

 Jan Mazurkiewicz – dziennikarz,  specjalista zarządzania i komunikowania 

masowego, posiada doświadczenie na stanowiskach menadżerskich w 

mediach, specjalista ds. obsługi multimedialnej, 

 Waldemar Nycz – inż. elektroniki, specjalista z zakresu informatyki i 

współczesnych technologii radiowych,  dyrektor techniczny Radia Lublin, 

 Bolesław Samoliński – profesor medycyny, dyrektor Uczelnianego Centrum 

Zdrowia Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

 Sławomir Sokołowski – prawnik, radca prawny, wiceprezes zarządu fundacji 

na rzecz studentów i absolwentów, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury 

Uniwersytetu Warszawskiego, 

 Krzysztof Szamałek – dr hab. nauk o ziemi, specjalista z zakresu geologii 

gospodarczej i zarządzania środowiskiem, posiada doświadczenie w 

zarządzaniu w mediach, pracownik naukowy. 

 

 

do Rady Nadzorczej Radia Wrocław: 

 

 Edward Bratek – ekonomista, wieloletni pracownik instytucji państwowych,  

doświadczenie w zarządzaniu w spółkach Skarbu Państwa oraz spółek z.o.o., 

pracowni naukowy,  

 Wiesław Gałązka – prawnik, dziennikarz i publicysta, konsultant, doradca 

polityczny, wykładowca akademicki,  



 
 

 Katarzyna Kuźniar – dr nauk ekonomicznych, specjalizuje się w zagadnieniach 

dotyczących zarządzania mediami oraz zarządzania ludźmi, dziennikarz 

radiowy, wykładowca akademicki, 

 Mirosław Szymanowski – dr nauk technicznych, wykładowca akademicki. 

 

do Rady Nadzorczej „Radia Zachód” w Zielonej Górze: 

 

 Jan Andrykiewicz – dr nauk politycznych, poseł II kadencji, badacz 

problematyki współczesnej środowisk wiejskich, nauczyciel akademicki, 

 Dariusz Dzięgielewski – ekonomista, marketing menadżer w spółce prawa 

handlowego, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „Radia Zachód”, 

 Tadeusz Krupa – inż. chemicznej technologii drewna, przez wiele lat związany 

z mediami, prezes zarządu Regionalnej Telewizji Lubuskiej, 

 Ilona Politowicz – dr hab. sztuki, specjalizuje się w zakresie zarządzania marką 

i wizerunkiem przedsiębiorstwa, wykładowca akademicki,  

 Zbigniew Pusz – matematyk, senator II kadencji, posiada doświadczenie w 

zarządzaniu instytucjami publicznymi,  dyrektor Krajowego Biura Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

 Maciej Rudnicki – dr nauk prawnych, radca prawny, specjalista prawa 

finansowego, pracownik naukowy,  

 Agnieszka Wala – dr nauk ekonomicznych, specjalizuje się w zagadnieniach z 

zakresu marketingu, reklamy i public relations, prowadzi działalność 

szkoleniowo- doradczą, wykładowca akademicki. 

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów 

formalnych  kandydatury: 

 

 Romana Sapeńko - nie dołączono dokumentu potwierdzającego uprawnienia 

do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. 

   

 

Katarzyna Twardowska - rzecznik prasowy 


