
Załącznik nr …. do uchwały Rady Nadzorczej nr …../VIII/2015
z dnia …........... 2015 r.

REGULAMIN

konkursu na kandydatów na Prezesa Zarządu

Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
„Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna

1. Przedmiot regulaminu
Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na kandydatów na stanowisko:

Prezesa Zarządu – Redaktora Naczelnego

Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza 
i Kujaw” Spółka Akcyjna

2. Podstawa prawna
Postępowanie konkursowe określone niniejszym regulaminem przeprowadza Rada
Nadzorcza Spółki na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55,
poz. 476) oraz rozporządzenia Krajowej  Rady Radiofonii  i  Telewizji  z dnia 18
listopada 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków
zarządu spółki  „Telewizja  Polska  –  Spółka  Akcyjna”,  spółki  „Polskie  Radio  –
Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz.U. Nr 236, poz. 1565, zm.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1784), dalej zwanym Rozporządzeniem KRRiT.

3. Rozpoczęcie i zakończenie postępowania konkursowego
Postępowanie  konkursowe  rozpoczyna  się  z  dniem  publikacji  ogłoszenia
o  konkursie,  a  kończy  w  dniu  podjęcia  przez  Radę  Nadzorczą  uchwały
o  wyłonieniu  kandydata  na  stanowisko  wskazane  w  pkt.  1  regulaminu  lub  po
podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały o zakończeniu konkursu bez wyłonienia
kandydatów na to stanowisko.

4. Przebieg postępowania konkursowego
Na postępowanie konkursowe składają się następujące czynności i etapy:
1) zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w:

a. Biuletynie Informacji Publicznej Spółki – na czas postępowania 
konkursowego,

b. dzienniku regionalnym – publikacja jednokrotna,



c. na antenie Spółki.
1) przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie do dnia  24 marca  2015 r. do

godz.  15:00  w Sekretariacie  Spółki,  zgodnie  z  wymogami  sformułowanymi
w treści ogłoszenia o konkursie.

2) I etap konkursu polegający na formalnej ocenie zgłoszeń, obejmujący:
a. otwarcie zgłoszeń w dniu 25 marca 2015 r.,
b.  sporządzenie protokołu, w którym zostaną  zawarte następujące dane:

numer porządkowy zgłoszenia, imię i nazwisko kandydata, szczegółowy
wykaz  złoŜonych  i  brakujących  dokumentów  zgodnie  z  wymogami
sformułowanymi w treści ogłoszenia o konkursie,

c.  wezwanie kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do usunięcia
braków w terminie do trzech dni jeŜeli zgłoszenie nie zawiera informacji
lub dokumentów wskazanych w ogłoszeniu,

d. formalną ocenę zgłoszeń,
e. podjęcie  uchwały  przez  Radę  Nadzorczą,  wskazującej  kandydatów

dopuszczonych do drugiego etapu konkursu wraz ze wskazaniem osób,
których zgłoszenia nie będą  rozpatrywane w drugim etapie konkursu,
z przyczyn wymienionych w paragrafie 6. ust 3. Rozporządzenia KRRiT,

f. upublicznienie komunikatu o wynikach I etapu.
3) II etap konkursu polegający na merytorycznej ocenie zgłoszeń kandydatów 

dopuszczonych do tego etapu, obejmujący:
a. analizę  przez  Radę  Nadzorczą  spełnienia  przez  poszczególnych

kandydatów  wymogów  określonych  w  paragrafie  4  Rozporządzenia
KRRiT i oraz analizę treści dokumentów wymienionych w paragrafie 4
Rozporządzenia KRRiT oraz w ogłoszeniu o konkursie, złoŜonych przez
kandydatów,

b.  ocenę, w oparciu o analizę wymienioną w lit. a, przez Radę Nadzorczą
zgłoszeń  kandydatów  z  uwzględnieniem  doświadczenia  zawodowego
kandydata  w  dziedzinie  zarządzania  oraz  radiofonii,  wykształcenia
i  uprawnień  zawodowych  kandydata  w  dziedzinie  zarządzania  oraz
radiofonii, a takŜe motywacji kandydata do ubiegania się o stanowisko,
na  które aplikuje,

c. oceny  punktowej  poszczególnych  kandydatów  dokonuje  się  według
zasad zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (arkusz
ocen kandydata),

d. podjęcie  przez  Radę  Nadzorczą  uchwały  wskazującej  kandydatów
dopuszczonych  do  trzeciego etapu postępowania  konkursowego,  przy
czym liczba tych kandydatów nie powinna przekraczać pięciu, a takŜe
wskazanie,  które  zgłoszenia  nie  będą  rozpatrywane  w  trzecim etapie
konkursu,

e. upublicznienie komunikatu o wynikach II etapu,
4) III  etap  konkursu  polegający na przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych

z kandydatami wyłonionymi w etapie II. Zasady przeprowadzania rozmów są
następujące:



a. kandydaci  zakwalifikowani  do  trzeciego  etapu  konkursu  są
powiadamiani  o  jego  terminie  i  miejscu  telefonicznie  lub  drogą
elektroniczną, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem,

b. rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części:
i. autoprezentacji  i  krótkiego  przedstawienia  przez  kandydata

koncepcji jego działania w zarządzie Spółki zawierającej prezentację
strategii  rozwoju  Spółki  ze  szczególnym uwzględnieniem działań
w  zakresie  pozyskiwania  pozaabonamentowych  środków  na
finansowanie  jej  działalności  i  zamierzeń  kandydata  dotyczących
sposobu  realizacji  misji  radia  regionalnego,  a  takŜe  motywację
kandydata do ubiegania się o stanowisko na które aplikuje,

ii. odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Rady Nadzorczej,

c. przedmiotem  rozmowy  są  w  szczególności  zagadnienia  wskazane
w paragrafie 9, ust.1, pkt 1-4 Rozporządzenia KRRiT,

d. Rada  Nadzorcza  dokonuje  oceny  kompetencji  kandydatów,
uwzględniając kryteria wyszczególnione w paragrafie 9, ust. 2, pkt 1-4
Rozporządzenia KRRiT;

e. oceny  punktowej  poszczególnych  kandydatów  dokonuje  się  według
zasad zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu,

f. jeŜeli  o  stanowisko  członka  zarządu  ubiega  się  kandydat  będący
dotychczas  członkiem  zarządu  Spółki,  to  Rada  Nadzorcza  dokonuje
oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego
stanowiska,

g. kolejność  przeprowadzania  rozmów z  kandydatami  ustala  się  według
kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów,

h. niezgłoszenie się  kandydata na rozmowę  kwalifikacyjną  uznaje się  za
rezygnację kandydata z udziału w konkursie,

i. przebieg rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany oraz utrwalany
przez Radę Nadzorczą za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Rada
Nadzorcza moŜe udostępnić nagrania z przebiegu rozmów w całości lub
w części po zakończeniu konkursu,

j. rozmowom kwalifikacyjnym mogą  przysłuchiwać  się  dziennikarze po
jednym  z  kaŜdego  mediów  (redakcji),  które  akredytują  swojego
przedstawiciela  najpóźniej  dzień  przed  rozpoczęciem  trzeciego  etapu
konkursu,  zasady  akredytacji  określa  załącznik  nr  2  do  niniejszego
regulaminu,

k. podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą o wyłonieniu w postępowaniu
konkursowym kandydatów na stanowisko wskazane w pkt 1 niniejszego
regulaminu,

l. ogłoszenie  uchwały  wymienionej  w  lit.  k  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej Spółki oraz przekazanie jej w formie komunikatu do mediów

5. Postanowienia końcowe
1) punktacja prowadzona przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej ma

charakter  pomocniczy  w  ocenie  predyspozycji,  wiedzy i  kwalifikacji



kandydatów  i  ma  umoŜliwi ć  wybór  najlepszego  kandydata  w  trakcie
prowadzonej procedury konkursowej,

2) jeŜeli  wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na powołanie w skład zarządu,
Rada Nadzorcza moŜe złoŜyć  ofertę  powołania  na to stanowisko kolejnemu
najwyŜej  ocenionemu  kandydatowi  albo  powtórzyć  postępowanie
kwalifikacyjne,

3) Rada  Nadzorcza,  na  dowolnym  etapie  konkursu  moŜe  podjąć  uchwałę
o  zakończeniu  konkursu  bez  wyłonienia  kandydatów  na  stanowiska
wymienione w pkt 1 niniejszego regulaminu,

4) w przypadku podejmowania uchwał wymienionych w pkt 4, ppkt 5, lit. k oraz
w  pkt  5,  ppkt.  3  niniejszego  regulaminu,  uchwały  te muszą  zawierać
uzasadnienie dotyczące wszystkich kandydatów,

5) uchwałę, o której mowa w w pkt 4, ppkt 5, lit. k niniejszego regulaminu wraz
z wnioskiem o powołanie kandydata na poszczególne stanowiska wymienione
w pkt 1 niniejszego regulaminu Rada Nadzorcza przekazuje Krajowej Radzie
Radiofonii i Telewizji,

6) Krajowa Rada Radiofonii i  Telewizji w drodze uchwały powołuje kandydata
wskazanego  w  uchwale  Rady  Nadzorczej,  o  której  mowa w  ppkt  5,
na  stanowisko  Prezesa  Zarządu  Polskiego  Radia  -  Regionalnej  Rozgłośni
w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna,

7) zgłoszenie, które nie będzie rozpatrywane w drugim i trzecim etapie, moŜe być
odebrane przez kandydata w terminie trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia
konkursu. Po tym terminie zgłoszenia nieodebrane zostaną zniszczone,

8) Spółka nie zwraca kandydatom ewentualnych kosztów udziału w postępowaniu
konkursowym,

9) Rada  Nadzorcza  zapewnia  wszystkim  uczestnikom  postępowania
konkursowego  jednakową  informację  o  Spółce  wraz  z  niniejszym
Regulaminem, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Polskiego
Radia  -  Regionalnej  Rozgłośni  w  Bydgoszczy  „Polskie  Radio  Pomorza
i  Kujaw”  S.A.  na  stronie  www.radiopik.pl  oraz  w  Sekretariacie  Spółki  -
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.


