
 
 

 

Zakończenie I etapu konkursu na członków rad nadzorczych  

siedemnastu regionalnych rozgłośni radiowych 

KOMUNIKAT PRASOWY 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  dokonała formalnej oceny zgłoszeń kandydatur  do rad 

nadzorczych Radia Łódź i Radia Gdańsk.  Zakończył się tym samym  pierwszy  etap 

konkursu na członków rad nadzorczych wszystkich siedemnastu spółek regionalnych 

rozgłośni radiowych Polskiego Radia SA.  

 

W II etapie postępowania konkursowego KRRiT dokona oceny merytorycznej 

kandydatur zgłoszonych do:   

 

Rady Nadzorczej Radia Łódź: 

 

• Marek Cieślak – prawnik, radca prawny, przez wiele lat związany z 

zarządzaniem w jednostkach samorządu terytorialnego, prezes zarządu 

specjalnej strefy ekonomicznej, 

• Wiesław Gołębiewski – historyk, poseł na Sejm II kadencji, działacz 

samorządowy, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego,  

•  Krzysztof Jędrzejczak – ekonomista z doświadczeniem w zarządzaniu  

rozgłośnią radiową,  prezes zarządu spółki prawa handlowego, 

• Bogusław Kaczmarek – prof. dr hab. nauk ekonomicznych specjalizujący się w 

dziedzinie funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwami,  wykładowca 

akademicki,   

• Józef Kobos – prof. dr hab. nauk medycznych, pracownik naukowy, kieruje 

Katedrą Biomedycznych Podstaw Pielęgniarstwa, 



 
 

• Małgorzata Niewiadomska – Cudak – dr nauk humanistycznych, dziennikarz,  

posiada doświadczenie w zarządzaniu jednostkami służby zdrowia, 

wykładowca akademicki, 

• Krzysztof Sadowski – ekonomista z doświadczeniem w zarządzaniu  rozgłośną 

radiową, prowadzi własną działalność gospodarczą, 

• Marek Sempach -  dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, 

• Ewa Smulewicz – absolwentka wydziału zarządzania, zastępca dyrektora ds. 

ekonomiczno- finansowych Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 

• Krzysztof Spychalski – polonista, dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem 

w zarządzaniu w spółkach prawa handlowego, redaktor miesięcznika 

spółdzielczego, 

• Andrzej Szablewski – dr hab. nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki. 

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów 

formalnych  kandydatury: 

 

• Józefa Bukowskiego  – kandydat nie uzupełnił  brakujących  dokumentów  

wymaganych w rozporządzeniu KRRiT. 

 

 

Rady Nadzorczej Radia Gdańsk: 

 

• Wojciech Charkin –inżynier elektronik, posiada doświadczenie dziennikarskie, 

i doświadczenie w dziedzinie zarządzania, wykładowca akademicki, 

• Michał Dąbrowski - dziennikarz prasowy, telewizyjny i radiowy, związany 

zawodowo z Oddziałem TVP w Gdańsku oraz Akademią Morską w Gdyni,   

• Zbigniew Jasiewicz – dr nauk o kulturze fizycznej, posiada wieloletnie 

doświadczenie menadżerskie, dyrektor oddziału TVP w Gdańsku, 

• Jan Kreft – dr nauk ekonomicznych, dziennikarz z doświadczeniem w 

dziedzinie zarządzania, dyrektor w firmie prywatnej, wykładowca akademicki, 

•  Justyna Kujawska – dr nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, 



 
 

• Marek Litka – ekonomista, posiada wiedzę z zarządzania projektami 

mutidyscyplinarnymi obejmującymi tworzenie strategii i zarządzanie 

budżetami, dyrektor ds. rozwoju w spółce prywatnej, 

• Krzysztof Lodziński – prawnik, radca prawny, posiada doświadczenie z 

zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, 

• Antoni Niecko – dr nauk rolniczych, wykładowca akademicki, dyrektor ds. 

marketingu w prywatnej firmie,   

• Wojciech Nowicki - ekonomista z doświadczeniem w zarządzaniu w mediach, 

• Donat Paliszewski – prawnik specjalizujący się w obsłudze spółek prawa 

handlowego, mediów, jednostek samorządu terytorialnego, właściciel 

kancelarii adwokackiej,  

• Paweł Petasz – dr nauk prawnych, wykładowca akademicki, 

• Andrzej Różański – inżynier elektronik, poseł na Sejm IV kadencji, menadżer 

z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz 

spółkami, prowadzi własną działalność gospodarczą, 

• Grzegorz Szczodrowski – dr nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki,  

• Andrzej Trojanowski – absolwent wydziału administracji, dziennikarz, 

dyrektor biura Prezydenta Gdańska ds. Sportu i Euro2012, 

• Marzena Zarzeczna- Baran – dr nauk medycznych, wykładowca akademicki, 

lekarz, pełni obowiązki kierownika zakładu zdrowia publicznego. 

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o nierozpatrywaniu z powodów 

formalnych  kandydatury: 

 

• Marka Łochwickiego – kandydat nie uzupełnił  brakujących  dokumentów  

wymaganych w rozporządzeniu KRRiT, 

• Mariana Zacharewicza - kandydat nie dołączył  brakujących dokumentów  

wymaganych w rozporządzeniu KRRiT. 

  

 

Katarzyna Twardowska - rzecznik prasowy 


