
Ogłoszenie 
 

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

z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz 
ogłasza 

konkurs na kandydata na  

 

Prezesa Zarządu – Redaktora Naczelnego  
Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza  

i Kujaw” Spółka Akcyjna. 
 

1. Kandydat powinien: 
1) posiadać obywatelstwo polskie, 
2) korzystać z pełni praw publicznych, 
3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 
4) posiadać wykształcenie wyŜsze, 
5) posiadać co najmniej trzyletni staŜ w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych lub 

w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
6) nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 
 

2. Kandydaci zgłaszają się do konkursu w formie pisemnej. Zgłoszenie kandydata jest 
dokumentem zawierającym: 

1) imię (imiona) i nazwisko kandydata, 
2) imiona rodziców, 
3) datę i miejsce urodzenia, 
4) adres zamieszkania, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny i adres poczty 

elektronicznej, 
5) serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego toŜsamość 

oraz numer PESEL. 
 

3. Do zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 
1) list motywacyjny kandydata, 
2) Ŝyciorys (CV) kandydata z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 
3) krótką notę biograficzną kandydata do wykorzystania w komunikatach o przebiegu 

konkursu, 
4) kopie następujących dokumentów: 

a. dyplomu ukończenia studiów wyŜszych,  
b. innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, 

uprawnienia zawodowe oraz znajomość języka obcego, 
c. dokumentów potwierdzających zatrudnienie w miejscach pracy wskazanych w CV 

lub obowiązujących umów zatrudnienia, 
d. dokumentu toŜsamości, 

5) oświadczenie kandydata o co najmniej trzyletnim staŜu w zarządzaniu na 
stanowiskach kierowniczych z określeniem wielkości zespołów ludzkich i wielkości 
budŜetu jakim zarządzał, 

6) oświadczenie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia 
KRRiT z dnia 18 listopada 2010 roku (Dziennik Ustaw Nr 236, poz.1565 z późn. zm.), 



7) oświadczenie kandydata złoŜone na podstawie art.7 w związku z art.4 pkt 19 i art.8 
pkt 18 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz.425 z późniejszymi zmianami), według 
wzoru określonego we właściwym załączniku do wymienionej ustawy,* 

8) aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym (wystawione przez uprawnione ośrodki medycyny pracy 
nie wcześniej niŜ na 1 miesiąc przed upływem terminu składania zgłoszeń). 

 
4. Zgłoszenia do konkursu wraz z wymienionymi w punkcie 3 załącznikami umieszczone 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – Zarząd” naleŜy składać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2015 r. do godz. 15:00,  
w sekretariacie w siedzibie Spółki w Bydgoszczy ul. Gdańska 48-50. O zachowaniu 
terminu zgłoszenia decyduje moment doręczenia zgłoszenia do sekretariatu w siedzibie 
Spółki. 

 
5. Otwarcie zgłoszeń nastąpi komisyjnie w dniu 25 marca 2015 roku o godzinie 16:30. 
 
6. Postępowanie konkursowe szczegółowo określa Regulamin konkursu na kandydata na 

stanowisko Prezesa Zarządu w Spółce Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia  
w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna. Regulamin konkursu 
oraz niezbędne informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać ze strony internetowej 
Spółki pod adresem: www.radiopik.pl (BIP) oraz w siedzibie Spółki ul. Gdańska 48-50 
w Bydgoszczy w Sekretariacie Spółki w godz. 10:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. 

 

 
*W związku z powołaną w niniejszym ogłoszeniu treścią §4 ust. 3 pkt 7 Rozporządzenia 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie regulaminu 
konkursu na członków zarządu spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna, spółki „Polskie 
Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalne (Dz. U. z 2010 r. nr 236 poz. 1565 
z późn. zm.) wskazuje się, Ŝe oświadczenie kandydata na Prezesa Zarządu składane na 
podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 19 i art. 8 pkt 18 ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treść tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), według wzoru 
określonego we właściwym załączniku do wymienionej ustawy, powinno być złoŜone przez 
kandydata wyłącznie ministrowi Skarbu Państwa.  
Kandydat na Prezesa Zarządu, który zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treść tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) ma obowiązek 
złoŜyć oświadczenie lustracyjne wypełnia warunek określony §4 ust. 3 pkt 7 wyŜej 
powołanego Rozporządzenia załączając do zgłoszenia jedynie oświadczenie o złoŜeniu 
Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złoŜeniu 
oświadczenia lustracyjnego.  


