
 
 

 

Zakończenie II etapu konkursu na członków rad nadzorczych Radia Białystok, Radia 

Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy, Radia PRO FM w Opolu, Radia Rzeszów, Radia 

Wrocław, Radia Zachód w Zielonej Górze. 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 

z 25 stycznia 2011 r. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  po dokonaniu  merytorycznej oceny kandydatur 

podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu konkursu  

 

do Rady Nadzorczej Radia Białystok następujących osób:  

 

• Piotr Fiedorczyk – dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki, 

• Andrzej Gajewski – dr nauk medycznych, wykładowca akademicki, obecnie 

członek Rady Nadzorczej Radia Białystok, 

• Piotr Niczyporuk – dr hab. nauk prawnych, radca prawny, wykładowca 

akademicki, 

• Maria Niedźwiecka – ekonomistka z doświadczeniem w zarządzaniu 

podmiotami gospodarczymi, 

• Marek Proniewski – ekonomista, wykładowca akademicki. 

 

 

do Rady Nadzorczej spółki „Radio Pomorze i Kujaw” w Bydgoszczy: 
 

• Roman Bäcker – politolog, dziekan na wydziale Politologii i Studiów 

Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie 

wiceprzewodniczący Rady Programowej „Radia Pomorza i Kujaw”, 

• Sylwester Bejger – dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, posiada 

doświadczenie w doradztwie z zakresu m.in. restrukturyzacji i przekształceń 

własnościowych, 



 
 

• Ewa Kiedrowicz – prawnik, radca prawny, obecnie związana z sektorem 

bankowym, 

• Jolanta Kuligowska-Roszak – filolog polski, dziennikarka, przez wiele lat 

      związana z publicznym radiem i telewizją, obecnie przewodnicząca Rady 

Nadzorczej „Radia Pomorza i Kujaw”, 

• Marek Kraśnicki – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego, specjalista w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, od 

wielu lat związany z mediami, wiceprzewodniczący Fundacji Media Pro 

Bono, 

• Jan Montowski – prawnik, prowadzi własną kancelarię adwokacką. 

 

do Rady Nadzorczej spółki „Radio PRO FM” w Opolu: 
 

• Dusan Bogdanov – dr nauk ekonomicznych specjalizujący się w 

wykorzystaniu metod ekonometrycznych i statystycznych w zarządzaniu, 

posiada doświadczenie w kierowaniu jednostkami gospodarczymi branży 

informatycznej, pracownik naukowy, 

• Bogusław Nierenberg – dr hab. nauk humanistycznych, dziennikarz, pełnił 

funkcje kierownicze w Oddziale TVP w Opolu oraz w Radiu Opole, 

pracownik naukowy oraz redaktor w Radia Opole, 

• Lech Rubisz – historyk, politolog, pracownik naukowy, 

• Ewa Rurynkiewicz – prawnik, samorządowiec, koordynator projektów 

unijnych, członek Rady Nadzorczej Radia Opole, 

• Waldemar Skomudek – dr hab. nauk technicznych, pracownik naukowy, 

• Andrzej Toll – historyk, prawnik, radca prawny, współwłaściciel kancelarii 

radcowskiej. 

 

do Rady Nadzorczej Radia Wrocław: 
 

• Edward Bratek – ekonomista, wieloletni pracownik instytucji państwowych, 

doświadczenie w zarządzaniu w spółkach Skarbu Państwa oraz spółek z.o.o., 

pracowni naukowy, 

• Wiesław Gałązka – prawnik, dziennikarz i publicysta, konsultant, doradca 



 
 

polityczny, wykładowca akademicki, 

• Katarzyna Kuźniar – dr nauk ekonomicznych, specjalizuje się w zagadnieniach 

dotyczących zarządzania mediami oraz zarządzania ludźmi, dziennikarz 

radiowy, wykładowca akademicki, 

• Mirosław Szymanowski – dr nauk technicznych, wykładowca akademicki. 

 

do Rady Nadzorczej Radia Rzeszów: 
 

• Damian Delekta – dr nauk ekonomicznych, posiada doświadczenie w pracy w 

sektorze bankowym i finansowym oraz w doradztwie, wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej Radia Rzeszów, 

• Bożena Domino - ekonomista, wykładowca akademicki, naczelnik urzędu 

skarbowego, 

• Bogusław Lasota - ekonomista, dziennikarz, pracownik Polskiego Radia SA, 

• Lech Lichołai – dr hab. nauk technicznych, wykładowca akademicki, 

• Marta Pomykała – dr nauk prawnych, pracownik naukowy, specjalizuje się w 

zagadnieniach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochrony własności 

intelektualnej. 

 

do Rady Nadzorczej „Radia Zachód” w Zielonej Górze: 
 
 

• Jan Andrykiewicz – dr nauk politycznych, poseł II kadencji, badacz 

problematyki współczesnej środowisk wiejskich, nauczyciel akademicki, 

• Dariusz Dzięgielewski – ekonomista, marketing menadżer w spółce prawa 

handlowego, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „Radia Zachód”, 

• Tadeusz Krupa – inż. chemicznej technologii drewna, przez wiele lat związany 

z mediami, prezes zarządu Regionalnej Telewizji Lubuskiej, 

• Ilona Politowicz – dr hab. sztuki, specjalizuje się w zakresie zarządzania marką 

i wizerunkiem przedsiębiorstwa, wykładowca akademicki, 

• Zbigniew Pusz – matematyk, senator II kadencji, posiada doświadczenie w 

zarządzaniu instytucjami publicznymi, dyrektor Krajowego Biura Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 



 
 

• Maciej Rudnicki – dr nauk prawnych, radca prawny, specjalista prawa 

finansowego, pracownik naukowy, 

• Agnieszka Wala – dr nauk ekonomicznych, specjalizuje się w zagadnieniach z 

zakresu marketingu, reklamy i public relations, prowadzi działalność 

szkoleniowo- doradczą, wykładowca akademicki. 

 

Katarzyna Twardowska 

Rzecznik prasowy 


