
 
 

Zakończenie II etapu konkursu na członków rady nadzorczej Polskiego Radia 

KOMUNIKAT PRASOWY 

z 8 grudnia 2010 r. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  po dokonaniu  merytorycznej oceny kandydatur 

zgłoszonych do rady nadzorczej Polskiego Radia podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu 

konkursu następujących osób: 

 

 

 Janusz Adamowski - kandydat posiada wykształcenie ekonomiczne oraz 

politologiczne. Ma bogaty dorobek badawczy i  dydaktyczny, cieszy się 

międzynarodowym uznaniem. W pracy naukowej zajmuje się m.in. systemami 

medialnymi UE oraz międzynarodowym obiegiem informacji. Pełni funkcję dziekana 

Wydziału Dziennikarstwa i  Nauk Politycznych UW. Jest ekspertem Sejmu RP, 

pracującym m.in. przy nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Posiada 

doświadczenie w zakresie nadzoru w spółkach mediów publicznych. Był dwukrotnie 

członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA.    

 Artur Andrysiak - kandydat jest absolwentem Instytutu Edukacji Medialnej i 

Dziennikarstwa UKSW. Był członkiem Rady Programowej Radia Merkury SA. 

Pracował w mediach koncesjonowanych (m.in. jako kierownik redakcji terenowej 

Radia Podlasie). Posiada praktykę dziennikarza prasowego. Ma doświadczenie w 

zakresie nadzoru w spółkach spoza rynku mediów audiowizualnych. Zajmuje się 

teorią mediów.  

 Janusz Andrzejowski – kandydat jest absolwentem Wydziału Organizacji i 

Zarządzania Przemysłem AGH, a także prawniczych studiów podyplomowych UJ. 

Był prezesem Zarządu Radia Kraków SA, a wcześniej członkiem rady nadzorczej tej 

spółki. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu teorii i praktyki mediów.    

 Krzysztof Czyżewski  prawnik  specjalizujący się m.in. w prawie ochrony własności 

intelektualnej i w prawie mediów. Współpracuje z organizacjami zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Prowadzi m.in. działalność doradczą 

związaną z radiem internetowym i platformami internetowymi oraz prawnymi 



 
 

aspektami tworzenia nowych modeli telewizji cyfrowej. Prowadzi wykłady i prelekcje 

poświęcone m.in. prawnym aspektom produkcji telewizyjnej i filmowej, ochronie 

dóbr osobistych, zagadnieniom reklamy, sponsoringu. Posiada poparcie organizacji 

środowisk twórczych. 

 Marek Dworak jest ekonomistą. Od 1993 roku był związany ze spółką Radio 

Muzyka Fakty sp. z o.o. Był wiceprezesem Zarządu i członkiem Rady Nadzorczej tej 

spółki. 

 Wojciech Dziomdziora - prawnik. Zajmował się tematyką mediów audiowizualnych 

zarówno w resorcie kultury, jak i będąc członkiem KRRiT oraz prowadząc obsługę 

prawną nadawców działających na polskim rynku mediów audiowizualnych. Jako 

członek KRRiT wykazał niezależność w podejmowaniu decyzji. W liście 

motywacyjnym kandydat zaprezentował koncepcję koniecznych do przeprowadzenia 

reform mediów publicznych.  

 Grzegorz Kołtuniak  - kandydat jest ekonomistą oraz specjalistą w zakresie 

organizacji i zarządzania. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim kierując pracą 

Biura Spraw Pracowniczych. Posiada doświadczenie związane z nadzorem 

właścicielskim w spółkach mediów publicznych. Był dwukrotnie członkiem Rady 

Nadzorczej TVP SA, a obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiego Radia SA.  

 

 Bogusław Lasota - kandydat jest ekonomistą i dziennikarzem. Doświadczenie 

zawodowe zdobywał w Polskim Radiu Rzeszów SA i Oddziale Terenowym TVP SA 

w Krakowie. Był także współtwórcą Oddziału TVP SA w Rzeszowie. Kierował  

Biurem Kadr i Spraw Socjalnych TVP SA, a także zajmował kierownicze stanowiska 

w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Ma również doświadczenia zawodowe 

związane z mediami komercyjnymi m.in. ze stacją telewizyjną TVS Katowice. 

Obecnie zawodowo związany jest ze spółką Polskie Radio SA.        

 Ryszard Miazek - ekonomista. Doświadczenia zawodowe kandydata wiążą się z 

pracą w sektorze mediów audiowizualnych. Posiada doświadczenie dziennikarskie 

nabyte w okresie kierowania Redakcją Rolną Polskiego Radia, a także wcześniejszą 

pracą w redakcjach prasowych i wydawnictwach.  Był wiceprzewodniczącym KRRiT 

odpowiedzialnym m.in. za sprawy finansowania mediów publicznych i 



 
 

przygotowywanie systemowych rozwiązań abonamentowych. Kierował pracą Zarządu 

Telewizji Polskiej SA oraz Zarządu Polskiego Radia SA. Obecnie kieruje Centralną 

Biblioteką Rolniczą w Warszawie. Jest autorem wielu artykułów o tematyce 

medialnej.   

 Tadeusz Skoczek - kandydat jest polonistą i politologiem. Doświadczenia zawodowe 

kandydata związane są ze sferą zarządzania kulturą oraz zarządzania mediami 

elektronicznymi. Był m.in. członkiem Rady Nadzorczej Radia Kraków SA, Rady 

Nadzorczej OBOP sp. z o.o., członkiem Zarządu TVP SA, a obecnie pełni funkcję 

członka Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA. Posiada dorobek naukowy i 

dydaktyczny związany z różnymi aspektami działalności mediów publicznych. 

Obecnie jest dyrektorem Muzeum Niepodległości. 

 Tomasz Sieniutycz - kandydat jest specjalistą w zakresie organizacji i zarządzania. 

Doświadczenia zawodowe kandydata wiążą się z reklamą i marketingiem. Kandydat 

m.in. był dyrektorem ds. marketingu w TVP SA. Obecnie pracuje jako dyrektor – 

redaktor naczelny iTVP HD. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Radia 

SA.  

 Rafał Skąpski - prawnik.  Posiada wieloletnie doświadczenie związane z rynkiem 

mediów. Był m.in. członkiem Zarządu Polskiego Radia SA oraz przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Radia Merkury SA w Poznaniu, a także członkiem rad 

programowych Polskiego Radia SA i Radia dla Ciebie SA. Współtworzył audycje 

radiowe. Obecnie jest dyrektorem Państwowego Instytutu Wydawniczego. 

 Jędrzej Skrzypczak – prawnik  i politolog. Posiada dorobek naukowy związany z 

radiofonią i telewizją, w tym mediów publicznych i ich finansowania. Prowadzi prace 

badawcze dotyczące polityki państwa w procesie transformacji cyfrowej radiofonii i 

telewizji. W liście motywacyjnym kandydat przedstawił analizę rynku mediów 

audiowizualnych w procesie cyfryzacji, omówił szanse i zagrożenia wynikające z 

rozwoju nowych technologii. Przedstawił różne aspekty finansowania mediów 

publicznych uwzględniając w tej analizie prawo UE. Ma bogaty dorobek związany z 

przygotowywaniem ekspertyz, prowadzeniem projektów badawczych, udziałem w 

pracach legislacyjnych nad prawem medialnym oraz udziałem w konferencjach 

naukowych w kraju i zagranicą.  



 
 

 Tadeusz  Sznuk - z wykształcenia inżynier elektroniki. Znany i ceniony dziennikarz. 

Życie zawodowe związał z Polskim Radiem, w którym pracował kilkadziesiąt lat. 

Początkowo w działach techniki radiowej, a następnie jako dziennikarz i publicysta 

radiowy. Jest współtwórcą wielu audycji telewizyjnych. Posiada poparcie organizacji 

twórców.    

 Marzenna Wojciechowska -  prawnik. Posiada doświadczenia zawodowe  związane z 

obszarem kultury i mediów audiowizualnych. Prowadzi obsługę prawną wielu 

instytucji kultury oraz nadawców. Jest wieloletnim członkiem Komisji Prawa 

Autorskiego przy MKiDN. Współpracuje z organizacjami zbiorowego zarządzania, 

prawami autorskimi i pokrewnymi. Posiada poparcie organizacji twórców. 

 
 Jan Wypych - kandydat jest historykiem i autorem publikacji m.in. z zakresu 

politologii. Był organizatorem konferencji dotyczących funkcjonowania mediów 

elektronicznych. Ma doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze w spółkach prawa 

handlowego. Był trzykrotnie członkiem Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio SA. 

Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego tej rady. Obecnie jest urzędnikiem 

samorządu województwa mazowieckiego. 

 

 

Katarzyna Twardowska 

rzecznik prasowy 


