
 
 

Zakończenie II etapu konkursu na członków rady nadzorczej  

Radia Kraków i Radia Katowice 

KOMUNIKAT PRASOWY 

z 18 stycznia 2011 r. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  po dokonaniu  merytorycznej oceny kandydatur 

podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu konkursu następujących osób  

 

 do Rady Nadzorczej „Radia Kraków”: 

 

 Piotr Buła – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, dyrektor 

Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, wykładowca 

akademicki, 

 Edward Chudziński - dr nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, 

związany ze środowiskami twórczymi, scenarzysta, współautor sztuk 

teatralnych, 

 Janusz Furgała - adwokat, przewodniczący Rady Nadzorczej „Radia Kraków”, 

 Krzysztof Gurba - dr nauk humanistycznych, dziennikarz, nauczyciel, 

tłumacz, zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, 

 Iwona Karasek-Wojciechowicz - dr nauk prawnych, radca prawny, doradca 

firm prawniczych, ekspert Banku Światowego, 

 Stanisław Młyński - historyk, dziennikarz prasowy i radiowy, menadżer, 

animator kultury środowisk akademickich, 

 Ewa Nowińska - prof. nauk prawnych, kieruje pracownią Prawa Środków 

Masowego Komunikowania się na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studium 

Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Własności 

Intelektualnej, ekspert w zakresie prawa mediów, radca prawny, 

 Włodzimierz Okrajek - ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie, 

samorządowiec, dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i 



 
 

Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, 

 Renata Pawlikowska-Rosnowska - ekonomista, posiada wieloletnie 

doświadczenie w zarządzaniu w spółkach prawa handlowego oraz w 

administracji publicznej. 

 

do Rady Nadzorczej „Radia Katowice”: 

 

 Ryszard  Barcik - dr habilitowany nauk technicznych, rektor Akademii 

Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, 

 Agnieszka Bielska-Brodziak - dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca 

akademicki,  

 Rafał Blicharz - dr hab. nauk prawnych, specjalista w dziedzinie prawa 

gospodarczego, prokurent spółki prawa handlowego, 

 Mirosław Czerwiński - dr nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, 

 Henryk Kromołowski - socjolog, wykładowca akademicki z doświadczeniem 

w zarządzaniu, 

 Bogdan Marcinkowski - absolwent nauk politycznych, animator kultury, 

 Wojciech  Popiołek - profesor prawa, specjalizuje się w prawie cywilnym, 

prawie spółek i prawie międzynarodowym, arbiter, wykładowca akademicki, 

 Jacek Pyka - dr nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, trener i 

konsultant zarządzania, 

 Wiesław Rola - ekonomista, członek rady nadzorczej spółki „Radio 

Katowice”, 

 Jerzy Zawartka - absolwent nauk politycznych, dziennikarz Radia Katowice i 

Programu 1 Polskiego Radia. 

 

 

 

 

Katarzyna Twardowska 

Rzecznik prasowy 


