
Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji 

UCHWAŁA Nr  189/2011 

z dnia 30 marca 2011 roku 

 

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

radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.), a także § 13 ust. 1 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), zwanego dalej rozporządzeniem KRRiT, Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji przyjęła uchwałę następującej treści:  

§ 1 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  w związku z art. 4 ustawy z 6 sierpnia 2011 roku 

o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, w trzecim 

etapie postępowania określonego w rozporządzeniu KRRiT, przeprowadziła według 

kryteriów wymienionych w § 10 ust. 1 rozporządzenia KRRiT rozmowę kwalifikacyjną 

z kandydatem do Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie 

„Radio Rzeszów” SA, wyłonionym w drugim etapie konkursu. 

§ 2 

1. Po przeprowadzeniu postępowania określonego w § 1 niniejszej uchwały, Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji dokonała oceny kompetencji kandydata zgodnie z kryteriami 

określonymi w § 10 ust. 2 rozporządzenia KRRiT. 

2. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego Krajowa Rada Radiofonii 

i Telewizji, powołuje p. Olgierda Łunarskiego do Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio 

Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie „Radio Rzeszów” SA. 

§ 3 

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 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie „Radio 

Rzeszów” SA. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



 

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, Krajowa Rada Radiofonii 

i Telewizji przeprowadziła konkurs na członków Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio 

Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie „Radio Rzeszów” SA.  

Na podstawie art. 4 ustawy z 6 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o radiofonii 

i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do 

trzeciego etapu postępowania konkursowego zakwalifikowała 1 kandydata do Rady 

Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie „Radio Rzeszów” SA. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, 

przedmiotem której było sprawdzenie wiedzy kandydata z zakresu prawa, finansów, kultury 

oraz mediów, znajomość przez kandydata zagadnień związanych z działalnością Spółki 

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie „Radio Rzeszów” SA, a także ogólnych 

zasad funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad funkcjonowania nadzoru 

właścicielskiego.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonała oceny kompetencji kandydata, mając 

na uwadze jego doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem 

rady nadzorczej spółek mediów publicznych, wykształcenie i uprawnienia zawodowe 

w dziedzinach prawa, finansów, kultury oraz mediów, a także motywację kandydata 

ubiegającego się o mandat członka rady nadzorczej.   

Uwzględniając wyżej wymienione czynniki Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

powołała do Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie 

„Radio Rzeszów” SA, osobę wskazaną w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały . 

 

Przewodniczący 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
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