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UCHWAŁA Nr  370/2011 

z dnia  5 lipca 2011 roku 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii 

i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459), a także § 13 ust. 2 i 3 

rozporządzenia z dnia 9 września 2010 roku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie 

regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, 

spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 

172, poz. 1168) oraz w związku z uchwałą KRRiT nr 265/2011 Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji przyjęła uchwałę następującej treści:  

 

§ 1 

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego określonego w przepisach 

rozporządzenia z dnia 9 września 2010 roku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie 

regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, 

spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 

172, poz. 1168), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła zakończyć postępowanie 

konkursowe bez wyłaniania członka Rady Nadzorczej Spółki „Telewizja Polska” S.A. 

 

§ 2 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji upoważnia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji do przekazania niniejszej uchwały ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa 

oraz ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, a także Zarządowi 

Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

       

 Przewodniczący 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
 

 

Jan Dworak 



 

UZASADNIENIE 

Wypełniając obowiązek zawarty w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku 

o radiofonii i telewizji oraz kierując się zasadami określonymi w rozporządzeniu z dnia 

9 września 2010 roku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie regulaminu konkursu na 

członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – 

Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej, w związku z uchwałą KRRiT nr 265/2011 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła konkurs uzupełniający na członka Rady 

Nadzorczej Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna.  

Do trzeciego etapu postępowania konkursowego zostało zakwalifikowanych 3 

kandydatów do Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi kandydatami. Przedmiotem rozmów 

było sprawdzenie wiedzy kandydatów z zakresu prawa, finansów, kultury oraz mediów, 

znajomość przez kandydatów zagadnień związanych z działalnością Spółki Telewizja Polska SA, 

a także ogólnych zasad funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad 

funkcjonowania nadzoru właścicielskiego.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonała oceny kompetencji kandydatów, mając na 

uwadze ich doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem rady 

nadzorczej spółek mediów publicznych, wykształcenie i uprawnienia zawodowe  ubiegających 

się o mandat członka rady nadzorczej.  

W ocenie KRRiT obecnie prowadzony  konkurs, w stosunku do konkursu 

przeprowadzanego po raz pierwszy,  nie poszerzył  zbioru kandydatur. W przypadku jednego 

kandydata ocena KRRiT była jednoznacznie negatywna. KRRiT nie mogła zgodzić się z faktem, 

że aplikując do spółki mediów publicznych  kandydat podważał sens istnienia mediów 

publicznych.  Dwaj pozostali kandydaci brali udział w poprzednich konkursach na członków rad 

nadzorczych  i zostali różnie  ocenieni przez KRRiT.  Jeden z kandydatów  został członkiem 

Rady Nadzorczej Spółki Radio dla Ciebie SA.  Drugi kandydat nie został powołany do Rady 

Nadzorczej Spółki TVP SA w konkursie prowadzonym po raz pierwszy przez KRRiT. Trzeba 

podkreślić, iż KRRiT opowiada się za tworzeniem nowej praktyki niełączenia funkcji w 

organach spółek mediów publicznych. KRRiT uznaje tę tendencję za słuszną i opowiada się za 

potrzebą tworzenia takiej dobrej praktyki. Uwzględniając wyżej wymienione czynniki Krajowa 

Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję wskazaną w § 1 niniejszej uchwały . 

Przewodniczący 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
 

 

Jan Dworak 


