
 
 

KRRiT rozstrzygnęła  konkurs na członków Rady Nadzorczej  Radia Rzeszów 

KOMUNIKAT PRASOWY 

z  31 marca 2011 r. 

Po przeprowadzeniu w trzecim etapie konkursu rozmów kwalifikacyjnych  z pięcioma 

kandydatami do Rady Nadzorczej Radia Rzeszów, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

stwierdziła, że kwalifikacje do zasiadania w radzie nadzorczej posiadają jedynie trzy osoby: 

Bożena Domino, Bogusław Lasota i Lech Lichołai. Po raz pierwszy nie wyłoniła pełnego 

składu rady. Jak wynika ze znowelizowanej w sierpniu 2010 r. ustawy o radiofonii i telewizji 

w takim przypadku KRRiT musi niezwłocznie przeprowadzić konkurs wśród osób 

zgłoszonych przez członków Rady, biorąc pod uwagę wyłącznie kandydatów posiadających 

kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów. W tym trybie wybrano 

Olgierda Łunarskiego na czwartego członka Rady Nadzorczej Radia Rzeszów. 

 

Skład Rady Nadzorczej Radia Rzeszów:  

 

 Bożena Domino ukończyła podyplomowe studia z zakresu skarbowości i 

podatków w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie. Karierę zawodową związała z Urzędem Skarbowym  

w Rzeszowie. Jest wykładowcą z zakresu finansów publicznych i systemu 

podatkowego w Polsce na kilku wyższych uczelniach. W latach 2003-2006 

była wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Radia Rzeszów.  

 Bogusław Lasota ukończył Wydział Ekonomii UMCS  

w Lublinie i dziennikarskie studia podyplomowe na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Zajmował stanowiska kierownicze w Rozgłośni Polskiego 

Radia w Rzeszowie, Oddziale TVP w Krakowie i Rzeszowie, redakcji INFO 

TAI w TVP S.A. oraz Polskim Radiu SA. Prowadził zajęcia dydaktyczne dla 

słuchaczy Studium Dziennikarskiego i studentów Wyższej Szkoły Zarządzania 

w Rzeszowie.  



 
 

 Lech Lichołai jest doktorem habilitowanym nauk technicznych w zakresie 

budownictwa oraz profesorem nadzwyczajnym Politechniki Rzeszowskiej. Jest 

autorem wielu publikacji naukowo-technicznych. Jako prodziekan 

współpracował z lokalną rozgłośnią radiową Radio Centrum. Jest członkiem 

Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków i międzynarodowym sędzią tenisa 

stołowego. 

 Olgierd Łunarski jest doktorem nauk prawnych ze specjalizacją prawo 

finansowe, założycielem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w 

Rzeszowie i w Zamościu. Jest autorem kilkudziesięciu  publikacji z zakresu 

prawa i zarządzania.  Pełni funkcje zarządcze w spółkach kapitałowych, jest 

także właścicielem kancelarii radców prawnych.  
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rzecznik prasowy 


