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 Pragnę poinformować Panią Profesor, że w związku z wyborem do Zarządu Spółki 

Telewizja Polska SA  dotychczasowego członka Rady Nadzorczej tej Spółki, którego 

wyłoniliśmy w pierwszym konkursie, przeprowadzonym we współpracy z uczelniami 

akademickimi, powstała ponowna konieczność uzupełnienia składu organu nadzorczego 

do pełnej, ustawowej liczby. Z tego powodu, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy 

o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.), Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji  ogłosiła konkurs na jednego członka Rady Nadzorczej Spółki 

„Telewizja Polska” SA (ogłoszenie ukazało się na łamach Gazety Wyborczej 14 maja 

bieżącego roku). 

Zgodnie z wolą ustawodawcy kandydatów do rady nadzorczej zgłaszają organy 

kolegialne uczelni akademickich w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), które działają na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. W ogłoszeniu prasowym z 14 maja 2011 roku określiliśmy, że 

organy kolegialne uczelni akademickich  ( bądź sami zainteresowani) przekażą do siedziby 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zgłoszenia kandydatur, wraz z ich pełną 

dokumentacją,  w terminie do  15 czerwca 2011 roku, do godz. 1615 (decyduje data 

wpływu). 

 Z tych powodów zwracam się ponownie do Pani Profesor, a za Pani przychylnym 

pośrednictwem, także do władz wszystkich krajowych uczelni akademickich, o pomoc 

w sprawnym i terminowym zgłoszeniu nowych kandydatur. Wierzę iż dotychczasowe 

doświadczenia z pewnością pozwolą na wytypowanie najwłaściwszych kandydatów, 



którzy dysponując odpowiednimi kwalifikacjami, będą mogli sprostać wyzwaniom,  

nałożonym na władze telewizji publicznej.  

Pragnę zaapelować o kontynuowanie tych  działań,  które w roku ubiegłym 

wspólnie zainicjowaliśmy, mając na celu uzdrawianie sytuacji w  mediach publicznych. 

Gorąco namawiam środowiska naukowe do aktywnego wykorzystywania wpływu na 

rzeczywistość medialną w Polsce. W czasach charakteryzujących się tak rekordowo 

wysokim wzrostem znaczenia mediów elektronicznych i nowoczesnych technologii 

w życiu każdego człowieka, w ocenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stały wpływ 

środowisk akademickich na kształt tej tak ważnej części naszej cywilizacji, przybiera 

wymiar misji społecznej. 
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