Dziennik Ustaw Nr 172

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.09.22
15:55:55 +02'00'

— 13358 —

Poz. 1168

1168

z dnia 9 września 2010 r.

l

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska
olska — Spółka Akcyjna”,
spółki „Polskie Radio — Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej
Na podstawie art. 28 ust. 1b ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r.
Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa regulamin konkursu
na członków rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji, w tym:
1) sposób ogłaszania, organizację i tryb przeprowadzania konkursu na członków rad nadzorczych
spółki „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio — Spółka Akcyjna” oraz spółek
radiofonii regionalnej;
2) sposób zgłaszania kandydatów na członków rad
nadzorczych spółki „Telewizja Polska — Spółka
ka
Akcyjna”, spółki „Polskie Radio — Spółka Akcyjcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej, zwanych
ny
nych
dalej „kandydatami”;
3) sposób ogłaszania wyników konkursu.
§ 2. 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
ewizji, zwana
dalej „Krajową Radą”, przeprowadza odrębne
drębne konkurkonk
sy na:
1) członków rady nadzorczej spółki
ki „Telewizja
wizja Polska
— Spółka Akcyjna”;
2) członków rady nadzorczej spółki „Polskie
olskie Ra
Radio —
Spółka Akcyjna”;
3) członków rad nadzorczych
zych poszczególnych
oszczególnych spółe
spółek
radiofonii regionalnej.
ej.
2. Krajowa Rada podaje do publicznej wiado
wiadomości
ogłoszenie o konkursie,
rsie, o którym mowa w ust. 1, zwanym dalej „konkursem”,
Inforursem”, na stronie Biuletynu
Biule
Info
macji Publicznejj Krajowej
wej Rady.

w

3. Ogłoszenie
nadzorzenie o konkursie na człon
członków rad n
czych spółki
Akcyjna”
łki „Telewizja
wizja Polska — Spółka
S
A
oraz spółki
Akcyjna” Krajoki „Polskie Radio
adio — Spółka Akcyj
wa Rada
a zamieszcza
eszcza w dzienniku
dzienn
o zasięgu ogólnopolskim, a ogłoszenie
członków rad nadenie o konkursie na człon
zorczych
regionalnej w dzienniku
zych spółek radiofonii reg
regionalne
o zasięgu regionalnym, odpowiednim ze względu na
programu danej spółki.
obszar rozpowszechniania
rozpowszechnian
progra
podane do publicznej
Ogłoszenie
nie może być pon
ponadto po
określony przez Krajową
wiadomości
ści w inny spo
sposób okr
Radę.
dę.

1)

Zmiany
iany tekstu jed
jednolitego wymienionej ustawy zostały
U z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728
ogłoszone w Dz. U.
i Nr 267, poz
poz. 2258, z 200
2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574
i Nr 133, poz. 9
935, z 200
2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411,
18, poz. 9
z 2009 r. Nr 1
97, Nr 115, poz. 965 i Nr 201, poz. 1540
oraz z 2010 r. Nr 2
28, poz. 146, Nr 127, poz. 857 i Nr 152,
3
poz. 1023.

4. Ogłoszenie o konkursie
nkursie
e określa w szczególności
termin, miejsce i sposób
osób zgłaszania
aszania kandydatów oraz
informacje, oświadczenia
dczenia i dokumenty,
kumenty, jakie powinny
powinn
być zawarte w zgłoszeniu.
głoszeniu.
5. Ogłoszenie
informazenie o konkursie
onkursie może zawierać
zaw
in
cje dodatkowe,
owe, istotne
stotne dla prawidłowego przebiegu
p
i osiągnięcia
ęcia celów
ów konkursu.
§ 3. 1. Kandydaci
rad nadzorczych
dydaci na członków
człon
spółki
Akcyjna”
oraz spółółki „Telewizja
lewizja Polska — Spółka
Spó
Akc
ki „Polskie
są zgłaszani
kie Radio — Spółka Akcyjna”
Akcyj
przez organy kolegialne
w rozukolegial uczelni akademickich
ak
mieniu
u ustawy z dnia 27 lipca 2005
200 r. — Prawo o szkolnictwie
poz. 1365, z późn.
e wyższym (Dz. U. Nr 164,
1
terenie Rzeczypospolitej
zm.2)), działających na te
Polskiej, w sposób określony
określon w rozporządzeniu i ogłoszeniu o konkursie.
k
i
2. Kandydaci
rad nadzorczych spółek
Kandyda na członków
cz
radiofonii
radiofon regionalnej
regionaln są zgłaszani przez organy kolegialne
uczelni akademickich,
o których mowa w ust. 1,
ne ucze
akad
mających siedzibę
siedzib w danym regionie, w sposób określony
i ogłoszeniu o konkursie.
ny w rozporządzeniu
rozporzą
3.
działania spółek radiofonii regionalnej
3 Regiony
Regio
dla potrzeb
potrze zgłaszania kandydatów, o których mowa
w art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
diofon i telewizji, określone są w załączniku nr 1 do
rozporządzenia.
rozp
§ 4. Zgłoszenie kandydata uważa się za doręczone
prawidłowo, jeżeli wpłynęło do Biura Krajowej Rady
w terminie wskazanym w treści ogłoszenia.
§ 5. 1. Kandydat powinien:
1) posiadać obywatelstwo polskie;
2) korzystać z pełni praw publicznych;
3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
4) posiadać wykształcenie wyższe;
5) posiadać uprawnienia do pełnienia funkcji członka
rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa;
2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157,
poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz
z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620
i Nr 127, poz. 857.
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7) nie być karany za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Zgłoszenie kandydata dokonywane jest w formie pisemnej i zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko kandydata;

ożone na podstawie
9) oświadczenie kandydata złożone
9 i art. 8 pkt 18 ustawy
ustaw
art. 7 w związku z art. 4 pkt 19
06 r. o ujawnianiu inforz dnia 18 października 2006
w bezpieczeństwa
macji o dokumentach organów
990 oraz treści
eści tych dokupaństwa z lat 1944—1990
07 r. Nr 63, poz. 425, z późn.
póź
mentów (Dz. U. z 2007
zm.4)), według wzoru
ru określonego
ślonego we właściwym
mienionej
ej u
ustawy.
załączniku do wymienionej
§ 6. Konkurs składa
kłada się z:

1) pierwszego etapu — obejmującego formalną ocenę zgłoszeń;
eń;

2) imiona rodziców;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) adres zamieszkania, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny i adres poczty elektronicznej;

2) drugiego
merytoryczną
go etapu
pu — obejm
obejmującego mery
ocenę
ę zgłoszeń;
zeń;
3) trzeciego
rozmowę kwalifizeciego etapu
apu — obejmują
obejmującego roz
wskazanymi przez Krajową
kacyjną
ą z kandydatami wskazanym
wska
Radę.

następuje w ciągu trzech
§ 7.. 1. Otwarcie zgło
zgłoszeń nast
zgłaszania kandydatów
dni od
d upływu terminu do zg
określonego
onego w ogłoszeniu.

l.g

5) serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer
PESEL;
6) wskazanie rady nadzorczej spółki, do której została
a
zgłoszona kandydatura.

3. Do zgłoszenia dołącza się następujące dokudoku
menty:
1) uchwałę organu kolegialnego uczelni akademickiej
ademickiej
w sprawie zgłoszenia kandydata;

2. Jeżelii zgłoszenie nie zawiera informacji lub domowa w § 5 ust. 2 i 3, Krajowa
kumentów, o których
rych mo
Rada wzywa kandyda
kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do u
usunięcia braków w terminie 3 dni.
Rada nie będzie rozpatrywać w drugim
3. Krajo
Krajowa Rad
zgłoszeń kandydatów, jeżeli:
etapie
tapie konkursu
ko

ww
w.
rc

2) list motywacyjny kandydata;

8) oświadczenie kandydata według wzoru stanow
stanowiązenia;
cego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

.pl

6) posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie
zawodowe na stanowiskach związanych z działalnością gospodarczą, finansową, zarządzaniem,
obsługą prawną, nadzorem właścicielskim, działalnością naukową lub działalnością twórczą
w dziedzinie mediów;
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m naukii i pracy zaz
3) życiorys kandydata z przebiegiem
wodowej;

zostało złożone po terminie wskazanym
1)) zgłoszenie
zg
ogłoszeniu o konkursie;
w ogłosz

andydata
a do w
wykorzy4) krótką notę biograficzną kandydata
onkursu
stania w komunikatach o przebiegu konkursu;

zgłoszenie nie zawiera wszystkich dokumentów
2) zgłosz
wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, pomimo
wsk
wezwania, o którym mowa w ust. 2.
we

enia studiów wyższych
ch ora
oraz
5) kopię dyplomu ukończenia
entów potwierdzających p
pokopie innych dokumentów
nie, kwalifikacje
lifikacje i uprawn
siadane wykształcenie,
uprawnienia
zawodowe;

ta o co najmn
najmniej pięciolet
6) oświadczenie kandydata
pięcioletczeniu zawodowym
wodowym w zak
zakresie dz
nim doświadczeniu
dziaspodarczej,
rczej, finansowej, zzarządza
łalności gospodarczej,
zarządzania,
awnej, nadzoru właścic
właścicielskiego, d
obsługi prawnej,
działalaukowej lub działalności tw
twórczej w dzieności naukowej
dzinie mediów;

ument potwierdzający posiadanie u
7) dokument
uprawnienia
o pełnienia
a funkcji członk
członka rad nad
do
nadzorczych spóek Skarbu Państwa
ństwa w rozumieniu
rozum
p
łek
przepisów
ustawy z dnia 30 sierpnia
sierp
1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji
ywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397,
z późn.
źn. zm
zm.3));

3)

Zmiany tekstu jednolitego
je
wymienionej
wy
ustawy zostały
głoszone w Dz. U
ogłoszone
U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
N 90, poz.
po 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 60, poz. 535 i Nr
1207 Nr 123,
123 poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
Nr 116, poz. 1207,
p
i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz.
1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178,
N 184, poz.
po 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721
poz. 1479 i Nr
poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r.
i Nr 208, poz
3, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
Nr 13,
4 i Nr 108, poz. 685.
poz. 144

§ 8. 1. Krajowa Rada w drodze uchwały ustala, którre zgłoszenia nie będą rozpatrywane w drugim etapie
konkursu z powodów określonych w § 7 ust. 3.
2. Zgłoszenie, które nie będzie rozpatrywane
w drugim etapie, może być odebrane przez kandydata
w terminie trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia
konkursu. Po upływie tego terminu zgłoszenia nieodebrane zostaną zniszczone.
§ 9. 1. W drugim etapie konkursu Krajowa Rada
dokonuje merytorycznej oceny zgłoszeń po analizie
spełnienia wymogów i treści dokumentów określonych w § 5.
2. Krajowa Rada dokonuje oceny, o której mowa
w ust. 1, uwzględniając następujące kryteria:
1) doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie
prawa, finansów, kultury oraz mediów;

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571,
Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242,
z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522,
Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857 i Nr 155, poz. 1036.
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3) motywację kandydata do ubiegania się o funkcję
członka rady nadzorczej.
3. Krajowa Rada uchwałą wskazuje kandydatów
dopuszczonych do postępowania określonego w § 10,
przy czym liczba tych kandydatów nie powinna trzykrotnie przekraczać liczby miejsc w radzie nadzorczej
objętych konkursem.
§ 10. 1. W trzecim etapie konkursu Krajowa Rada
przeprowadza z wybranymi kandydatami rozmowy
kwalifikacyjne, których przedmiotem są w szczególności:
1) wiedza kandydata w dziedzinie prawa, finansów,
kultury oraz mediów;
2) zagadnienia związane z działalnością spółki;

§ 12. 1. Przebieg rozmów kwalifikacyjnych
walifikacyjnych
yjnych jest propro
tokołowany oraz utrwalany przez
rzez Krajową
ajową Radę za pomocą urządzeń rejestrujących
ych obraz i dźwięk. Nagrania z przebiegu rozmów mogą być udostępniane
ostępniane po
zakończeniu konkursu.
2. Dziennikarze, akredytowani
wani przez Krajową Radę,
mogą być obecni podczas rozmów
ozmów kwalifikacyjnych
kwalifika
z kandydatami bez
za pomocą
ez możliwości rejestracji
rejes
pomo
urządzeń rejestrujących
rujących
h obraz i dźwięk.
dźwięk

§ 13. 1. Krajowa
wynik
kona Rada ustala w uchwale
uchw
wy
kursu, wskazując
do składu
rady
kazującc osoby wyłonione
wył
skł
nadzorczej.
zej.
2.. Krajowa Rada
ada może podjąć
podją uchwałę
uchwa o zakończeniu konkursu
rsu bez wyłonienia członków
członkó rady nadzorczej.
zej.

l.g

3) zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze
szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem
Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasady nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej;

3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę
owę kwalikw
fikacyjną uznaje się za rezygnację kandydata
andydata z udziału
w konkursie.

.pl

2) wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata
w dziedzinie, o której mowa w pkt 1;
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4) profesjonalizm i doświadczenie potrzebne do wykonywania funkcji członka rady nadzorczej w spółspó
ce.
2. Krajowa Rada dokonuje oceny kompetencji
etencji kandydatów, uwzględniając następujące kryteria:
eria:

§ 14. 1. Uchwała, o której
któr mowa w § 13 ust. 1, podlega ogłoszeniu na stronie
stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz może być podana
do publicznej wiadomopo
p
ści w inny sposób,
określony
przez Krajową Radę.
spos
okr
2. Uchwałę,
o której
mowa w § 13 ust. 1, PrzewodUchw
k
niczący
Rady przekazuje zarządowi właściiczący Krajowej
Krajowe
K
wej
publicznej
radiofonii lub telewizji.
ej spółki
s
publ

ww
w.
rc

1) doświadczenie zawodowe kandydata
ta w dziedzinie
edz
prawa, finansów, kultury oraz mediów;
diów;

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 i 2, zawiera
uzasadnienie.
dnie

2) wykształcenie i uprawnienia zawodowe
wodowe
we kandydata
w dziedzinie, o której mowa w pkt 1;

3) dotychczasową rzetelność zawodową
wą kan
kandydata
dającą rękojmię należytego
zadań
ego wykonywania
ania za
mediów publicznych;
4) motywację kandydata
a do ubiegania
biegania się o funkcję
członka rady nadzorczej.
rczej.

§ 11. 1. Kandydaci
daci zakwalifikowani
kwalifikowani do trzeciego
etapu konkursu są powiadamiani
terminie
adamiani o jeg
jego termini
i miejscu telefonicznie
elektroniczną. Czas
nicznie lub drogą elektroni
C
każdej rozmowy
wy nie powinien
owinien przekraczać 45 minut.
min
2. Rozmowa
owa kwalifikacyjna
alifikacyjna składa się z:

3.
Krajowej Rady powiadamia
3 Przewodniczący
Przew
o wynikach
wynikac konkursu ministra właściwego do spraw
Skarbu Państwa oraz ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§ 15. W przypadkach, o których mowa w art. 4
ustawy
z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy
u
o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1023), przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.

1) krótkiego
ego przedstawienia
zedstawien przez kandydata
kandyda koncepcji jego
ego działania
ałania w radzie nadzorczej spółki;
s
2) odpowiedzi na pytania zad
przez członków
zadawane p
Krajowej
wej Rady.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
J. Dworak
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Załączniki do rozporządzenia Krajowej
wej Rady
dy Radio
Radiofonii
8)
i Telewizji z dnia 9 września 2010 r. (poz. 1168)

Załącznik nr 1

REGIONY DZIAŁANIA SPÓŁEK RADIOFONII REGIONALNEJ

Lp.

Spółka

Region
on działania

dlaskie
województwo podlaskie

1

Polskie Radio — Regionalna Rozgłośnia
w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.

2

Polskie Radio — Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy województwo
o kujawsko-pomorskie
-pom
„Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.

3

Polskie Radio — Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku województwo
ztwo pomorskie
omorskie
„Radio Gdańsk” S.A.

4

Polskie Radio — Regionalna Rozgłośnia w Katowicach województwo
wództwo
wo śląskie
„Radio Katowice” S.A.

5

Polskie Radio — Regionalna Rozgłośnia w Kielcach województwo
ojewództwo
two świętokrzys
świętokrzyskie
„Radio Kielce” S.A.

6

Polskie Radio — Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie
e w województwie pomo
pomorskim miasto Słupsk,
„Radio Koszalin” S.A.
zachodniopomorskim miasto
w województwie zacho
zachodniopo
białogardzki, drawski,
Koszalin oraz p
powiaty: biał
sławieński, szczecinecki,
kołobrzeski, koszali
koszaliński, sław
świdwiński, wałecki

7

Polskie Radio — Regionalna Rozgłośnia w Krakowie województwo
małopolskie
ojewództwo małopo
małopols
„Radio Kraków” S.A.

8

Polskie Radio — Regionalna Rozgłośnia
lubelskie
a w Lu
Lublinie województwo
wo lubel
„Radio Lublin” S.A.

9

Polskie Radio — Regionalna Rozgłośnia
nia w Łodzi
„Radio Łódź” S.A.

wojewó
województwo
łłódzkie

10

Polskie Radio — Regionalna Rozgłośnia
województwo warmińsko-mazurskie
zgłośnia
a w Olsztynie województw
woje
„Radio Olsztyn” S.A.

11

Polskie Radio — Regionalna Rozgłośnia
śnia w Opo
Opolu
„PRO FM” S.A.

12

Polskie Radio — Regionalna
województwo wielkopolskie
alna Rozgłośnia
ozgłośn w Poznaniu woj
„Radio Merkury” S.A.

13

Polskie Radio — Regionalna
gionalna Rozgłośnia
a w Rze
Rzeszowie województwo podkarpackie
„Polskie Radio Rzeszów”
szów” S.A.
S.

14

Polskie Radio — Regionalna
Szczecinie w województwie zachodniopomorskim:
lna Rozgłośnia w Szczeci
„PR Szczecin” S.A.
miasta Szczecin, Świnoujście oraz powiaty:
choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński,
kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki
i stargardzki

15

Polskie Radio — Regionalna Rozgłośnia
R
w Warszawie województwo mazowieckie
„Radio
o Dla Ciebie”
ebie” S.A.

16

Polskie
we Wrocławiu województwo dolnośląskie
skie Radio — Regionalna Rozgłośnia
Ro
„Radio
adio Wrocław” S.A
S.A.

17

Rozgłośnia
Polskie Radio — Regionalna
Region
Rozgł
Zachód” S.A.
w Zielonejj Górze „Radio Zachód

województwo opolskie
wojewó

województwo lubuskie
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Załącznik
ałącznik nr 2

WZÓR

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
Ja, niżej podpisany:

1. Imię i nazwisko .........................................................................................................................................................
.....................................................
....................................... .

ov

2. Numer PESEL ............................................................................................................................................................
.
........................................................
......
3. Adres korespondencyjny …...............................................................................................................................…….
.................................
....................................
...........
4. Nr telefonu/e-mail ...................................................................... ./ ...........................................................................,
.............................
.............................................
......
w związku z ogłoszeniem z dnia ..................................................................................
Rady
Radiofonii
....................................
.................. Krajowej
Kraj
Ra
i

Telewizji

wyrażam

zgodę

na

kandydowanie

w

konkursie
nkursie

na

członka
człon

rady
ra

nadzorczej

l.g

spółki …………………....................................................…………………………………………..,
i oświadczam,
że:
……………………………………..,
…………………
oś
1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem
w przepisach rozdziayrokiem za przestępstwa
rzestępstwa określone
określon
określ
łów XXXIII—XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr
N 88, poz. 553, z późn. zm.)
oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy
tawy
awy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
3) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania
podstawie przepisów,
o których mowa w pkt 2;
stępowania
ania karne na p
prz

ww
w.
rc

4) nie jestem zatrudniona/y w biurze poselskim,
poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlaoselskim,
m, senatorskim, poselsko-s
pos
mentu Europejskiego na podstawie
ie umowy
y o pracę, umow
umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
5) nie wchodzę w skład organów
reprezentujących partie polityczne na zewnątrz lub
nów partii
rtii politycznych, re
reprezent
uprawnionych do zaciągania
ia zobowiązań;
wiązań;

6) nie jestem zatrudniona/y
podstawie umowy o pracę;
y przez partię polityczną
tyczną na
n podstaw
7) przy wykonywaniu czynności
wyrządziłam/em żadnej szkody stwierdzonej prawozynności
ci nadzoru lub zzarządu nie w
mocnym wyrokiem
m sądu;
8) w ciągu ostatnich
czynności nadzoru lub zarządu w spółkach z większościowym
ch 3 lat nie wykonywa
wykonywałam/em czyn
udziałem Skarbu
bu Państwa
wa albo wykony
wykonywałam/em wspomniane czynności i w ciągu ostatnich 3 lat uzyskałam/em absolutorium
olutorium z ich
h wykonywan
wykonywania;
9) nie jestem
zarządu podmiotu powiązanego ze spółką;
m członkiem
kiem rady nadzorc
nadzorczej lub za

10) nie jestem
akcjonariuszem dysponującym 5 % lub większą liczbą głosów na Walnym Zgrostem wspólnikiem
ikiem lub akcjo
akcjonariusz
madzeniu
Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
zeniu spółki
półki lub Zgro
Zgromadzeniu Ws
11) nie
nadzorczej lub zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5 % lub
ie jestem członkiem rady nadzorc
Zgromadzeniu spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgrowiększą
zą liczbą głosów na Walnym
W
powiązanego;
madzeniu
zeniu podmiotu p
powiązaneg

12) nie jestem
stem pracownikiem
pracownik
ani wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem, siostrą, rodzicem małżonka albo
stosunku przysposobienia wobec osoby niespełniającej warunków wymienionych
osobą pozo
pozostającą w stosu
w pkt 9—11;
na członka rady nadzorczej nie będę pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani nie
13) w przypadku w
wyboru n
pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego;
będę św
świadczyć prac
14)
wyboru na członka rady nadzorczej nie będę wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzecz4) w przypad
przypadku wyb
ności
obowiązkami członka rady nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub intereości z obowiąz
sowność.
ność.
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Świadoma/y odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających
znaczenie
ących
h znacze
prawne (art. 271 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w powyższych oświadczeniach są zgodne
e z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
elewizjii do celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
97 r. o ochronie
chronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

.........................................................................
....................................
.....
....................
.......

(data i miejsce złożenia oświadczenia)

(podpis
odpis składającego
cego oświadcze
oświadczenie)

ww
w.
rc

l.g

ov

.........................................................................

