
 
 

KRRiT rozstrzygn ęła  konkurs na członków rad nadzorczych  

Radia Merkury w Poznaniu i Radia Kielce  

KOMUNIKAT PRASOWY 

z 25 stycznia 2011 r. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  po przeprowadzeniu trzystopniowej procedury 

konkursowej powołała czterech członków rady nadzorczej „Radia Merkury” w Poznaniu  i 

czterech członków rady nadzorczej „Radia Kielce”.  

 

- Wybór nowych rad nadzorczych jest pierwszym krokiem do odbudowy mediów 

publicznych. Rady nadzorcze na nowych zasadach, określonych w przygotowanym  już 

rozporządzeniu KRRiT, muszą wybrać  kompetentne, niezależne zarządy i wspólnie z nimi 

podejmować działania zmierzające do tworzenia silnych programowo i finansowo spółek– 

powiedział Jan Dworak, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

 

Członkowie Rady Nadzorczej „Radia Merkury” w Poznaniu powołani przez KRRiT:  

 

• Piotr Frydryszek – filolog, dziennikarz, menadżer mediów. Posiada 40 –letni staż 

pracy w publicznej radiofonii.  Od 1993 r. do 2010 r. był prezesem   Radia Merkury w 

Poznaniu.  Przez kilkanaście lat sprawował też funkcję prezesa Stowarzyszenia Radia 

Publicznego w Polsce – organizacji skupiającej przedstawicieli  wszystkich spółek 

radiofonii regionalnej. Jest także członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 

 

• Piotr Michalak ukończył Wydział Nauk Społecznych ze specjalnością dziennikarską 

na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1990 roku prowadzi 

własną działalność gospodarczą, zasiadając m.in. w zarządach spółek. Od 2004 roku 

jest prezesem zarządu i dyrektorem spółki europort media sp. z o. o, która jako 

agencja public relations, współpracuje z mediami ogólnopolskimi i regionalnymi. 

• Tomasz Naganowski – prawnik, doktor nauk humanistycznych. Jest pracownikiem 

dydaktycznym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Posiada 



 
 

różnorodne i wieloletnie doświadczenie związane z obszarem kultury i mediów-  

pracował jako dziennikarz, był redaktorem naczelnym niezależnego dziennika Dzisiaj, 

kierował Wydziałem Kultury i Sztuki w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od 

1994 do 2004 roku był dyrektorem generalnym w Stowarzyszeniu Radia Publicznego 

w Polsce – organizacji skupiającej przedstawicieli  wszystkich spółek radiofonii 

regionalnej. Jest arbitrem, członkiem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2006 roku jest członkiem Rady Nadzorczej 

Spółki Radio Merkury SA, sprawując ostatnio tę funkcję na podstawie powołania 

Ministra Skarbu Państwa.  

 

• Jędrzej Skrzypczak – prawnik, politolog, medioznawca. Posiada dorobek naukowy z 

zakresu radiofonii i telewizji, w tym mediów publicznych i ich finansowania. 

Prowadzi prace badawcze dotyczące polityki państwa w procesie transformacji 

cyfrowej radiofonii i telewizji. Ma bogaty dorobek związany z przygotowywaniem 

ekspertyz, prowadzeniem projektów badawczych, udziałem w pracach legislacyjnych 

nad prawem medialnym  m.in. jako członek zespołu powołanego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowującego projekt ustawy o zadaniach i 

zasadach finansowania radiofonii i telewizji publicznej oraz udziałem w konferencjach 

naukowych  na temat mediów w kraju i zagranicą. 

 

 
 Członkowie Rady Nadzorczej „Radia Kielce” powołani przez KRRiT:  

 

• Jarosław Kusto  - posiada wykształcenie matematyczno-informatyczne. Ukończył 

studia podyplomowe MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych 

w Warszawie. Był dziekanem Wydziału Ekonomii i Administracji w Wyższej Szkole 

Handlowej w Kielcach, gdzie nadal prowadzi działalność dydaktyczną. W latach 

2000-2006 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Radia Kielce SA, a obecnie jest 

wiceprzewodniczącym Rady Programowej tej rozgłośni. Był też do 2006 roku 

członkiem Zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Posiada 

doświadczenia z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz zarządzania 

przedsiębiorstwem.  



 
 

• Roman Ostrowski  jest  prawnikiem. Posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinie 

kultury i mediów, a także w administracji państwowej. W trakcie swojej kariery 

zawodowej współpracował z Radiem Kielce oraz prasą i telewizją. Był między innymi 

dyrektorem Domu Książki w Kielcach, Dyrektorem Administracyjnym Filharmonii 

Świętokrzyskiej, przewodniczącym Rady Programowej „Targów Edukacja” w 

Kielcach,  przewodniczącym Rady Nadzorczej Wydawnictwa Bellona SA, 

sekretarzem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA. Pełnił funkcję 

wiceprzewodniczącego Rady Programowej Oddziału TVP SA w Krakowie. Od 2008 

r. jest  wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej SA. 

• Janusz Przetacznik jest z wykształcenia inżynierem. Ukończył studia podyplomowe 

MBA w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach, przygotowując jako 

projekt dyplomowy opracowanie na temat skuteczności misji Polskiego Radia i 

zagadnień transformacji rynkowej radia publicznego. W latach 2004-2006 był 

prezesem Zarządu Radia Kielce SA. Od 2000 r. jest członkiem  

 Rady Nadzorczej Radia Rzeszów SA, a od 2010 roku jest jej przewodniczącym. 

• Włodzimierz Wielgus posiada wykształcenie medyczne. Ukończył studia 

podyplomowe MBA. Od kilkunastu lat działa w sektorze finansów publicznych, 

obecnie jako dyrektor szpitala, wcześniej jako prezes Zespołu Uzdrowisk 

Krakowskich przekształconych w spółkę Skarbu Państwa.  Samorządowiec, 

społecznik obecnie jest radnym w Kielcach.  

 

 
 

 

Katarzyna Twardowska 

rzecznik prasowy 


