
 
 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 

z dnia 22 września 2010 r. 

 

 

W związku z publikacją w Dzienniku ustaw rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji zawierającego regulamin konkursu na członków rad nadzorczych publicznej 

radiofonii i telewizji, w siedzibie KRRiT odbyła się konferencja prasowa. 

Konkursy zostaną ogłoszone w prasie w najbliższych dniach. Do 8 listopada organy 

kolegialne uczelni akademickich (senaty wyższych uczelni i rady wydziałów) będą mogły 

zgłaszać  kandydatów do rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.  W końcu 

listopada upłynie termin zgłaszania kandydatów do rad nadzorczych spółek radiofonii 

regionalnej. 

- Po raz pierwszy Krajowa Rada dokonywać będzie wyboru rad nadzorczych spośród 

kandydatów rekomendowanych przez wyższe uczelnie akademickie. Mamy nadzieję, że ten 

tryb pozwoli nam wybrać kompetentnych, rzetelnych fachowców, którzy sprostają niełatwym 

wymaganiom, przed jakimi stoją Telewizja Polska i Polskie Radio -  powiedział Jan Dworak, 

Przewodniczący  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Krajowa Rada podjęła już rozmowy z wyższymi uczelniami i będzie udzielała im wszelkich 

niezbędnych informacji potrzebnych do zgłoszenia kandydatów. 

Pytania dziennikarzy dotyczyły głównie wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci. 

Zdaniem członków Krajowej Rady kandydatami powinny być  osoby dobrze znające 

zagadnienia związane z mediami, ale także wrażliwe na sprawy kultury i problematykę 

społeczeństwa obywatelskiego. Drugim kryterium, które będzie niezwykle ważne są 

umiejętności  menadżerskie poparte doświadczeniem i wiedzą. 

 



 
 

W trakcie spotkania krótko omówione zostały poszczególne etapy konkursu. Pierwszy etap 

obejmował będzie formalną ocenę nadesłanych zgłoszeń. W drugim etapie  zgłoszenia 

oceniane będą pod kątem merytorycznym. Ostatnim etapem konkursu będzie rozmowa 

kwalifikacyjna z wyłonionymi kandydatami. Ten etap  będą mogli obserwować dziennikarze 

akredytowani przez Krajową Radę. 

KRRiT będzie też konsultować się z organizacjami pozarządowymi, chcąc poznać ich opinie 

dotyczącą oczekiwań w stosunku do przyszłych rad nadzorczych. 

Wyłanianie członków rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia powinno się 

zakończyć w grudniu  2010 r. Rady nadzorcze regionalnych rozgłośni radiowych wybierane 

będą w pierwszym kwartale przyszłego roku. 

Termin wyboru będzie uzależniony także od liczby kandydatur, które zostaną zgłoszone w 

konkursie.  

Krajowa Rada na mocy ustawy z 6 sierpnia 2010 r. wybiera po pięciu członków rad 

nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia oraz po czterech członków rad nadzorczych 

w każdej z 17 spółek radiofonii regionalnej. 
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