Szanowny/a Panie/i,
Fundacja im. Stefana Batorego wspólnie z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych
podjęły działania w celu przybliżenia opinii publicznej roli i zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Wypełniając nasze statutowe cele, w których mieści się edukacja i wspieranie instytucji
demokratycznych, jesteśmy przekonani, że obywatele potrzebują takiej wiedzy.
Przybliżenie sylwetek kandydatów i zadań Krajowej rady Radiofonii i Telewizji to pierwszy krok
naszych działań edukacyjnych. Dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o
wypełnienie i odesłanie na adres op@batory.org.pl i ofop@ofop.eu poniższej ankiety w ciągu 3 dni
od daty otrzymania.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety na komputerze. Gdyby jednak wolał/a Pan/i wypełnić ją
odręcznie załączamy również wersję przeznaczoną do wydrukowania i ręcznego wypełnienia.
Odpowiedzi posłużą nam do stworzenia sylwetek kandydatów, które następnie opublikujemy na
stronie internetowej projektu monitoringkandydatow.org.pl w mediach społecznościowych, wraz z
opisem kompetencji samej Rady i innymi materiałami informacyjnymi.
Będziemy również aktywnie zachęcać media i opinię publiczną do zapoznawania się z tymi
materiałami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami, p.
Grażyną Czubek, tel. 22 536 0271, e-mail: gczubek@batory.org.pl i Moniką Banach, tel. 508 410 788,
e-mail: monika.banach@ofop.eu.
Z góry bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety i aktywny udział w tej inicjatywie.
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PODSTAWOWE DANE OSOBOWE
M1. Imię:
Prosimy o podanie informacji w okienku poniżej.

Teresa Maria

M2. Nazwisko:
Prosimy o podanie informacji w okienku poniżej.

Bochwic

M3. Rok i miejsce urodzenia:
Prosimy o podanie informacji w okienku poniżej.

1947, Warszawa

M4. Stan cywilny:
Prosimy o podanie informacji w okienku poniżej.

rozwiedziona

M5. Obywatelstwo:
Prosimy o podanie informacji w okienku poniżej.

polskie
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EDUKACJA

1.

Szkoły wyższe/uczelnie, które ukończył/a kandydat/ka w kolejności chronologicznej zacząwszy od
szkoły ukończonej ostatnio:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

Uniwersytet Warszawski, 1971, magister filozofii
Liceum Og. Im. Narcyzy Żmichowskiej, Warszawa, matura 1965

2.

Prosimy o podanie tytułów prac oraz lat, w których zostały obronione prace licencjackie, magisterskie,
doktorskie kandydata/tki:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

Magisterska: Pojęcie ładu u Spinozy i Leibniza, 1971

Doktorska: Narodziny i działalność „S” oświaty i wychowania 1980-1989 (wg dokumentów NSZZ
„Solidarność” i relacji jej działaczy). Promotor prof. Alfred Andrzej Janowski, Akademia Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2007

3.

Prosimy o podanie lat w których kandydat/a uzyskał/a habilitację oraz profesurę oraz ich dziedziny:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

- dziedzina habilitacji / profesury, rok uzyskania

4.

Prosimy o podanie ukończonych przez kandydata/tkę najważniejszych kursów, szkoleń, praktyk
zawodowych lub staży, w tym również informacji czy ukończył /a kurs dla kandydatów na członka
rady nadzorczej organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa lub czy zdał/a egzamin
organizowany przez MSP.
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

Dwumiesięczny staż podyplomowy dla dziennikarzy w Centrum Doskonalenia Dziennikarzy w Paryżu z
praktyką w dzienniku „Le Progres” Lyon, 1990
Dwutygodniowy staż dla osób zajmujących się budowaniem wizerunku przywódców państw i partii
politycznych we francuskich instytucjach rządowych, Paryż 1991
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Nie uczestniczyłam w kursach MSP
- nazwa kursu/szkolenia/praktyki zawodowej/stażu, miejsce (państwo, instytucja) rok ukończenia
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5.

Znajomość języków obcych potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, ukończonymi kursami lub
studiami filologicznymi:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

Rosyjski (matura)
Francuski (matura), pobyty we Francji
Niemiecki – komunikatywnie, kurs prywatny, pobyty w Niemczech
Angielski (lektorat UW, dobry) - biernie

ZATRUDNIENIE

6.

Miejsca pracy:
Prosimy o podanie wszystkich miejsc, w których kandydat/ka pracował/a dotychczas lub jest aktualnie
zatrudniony na umowę o pracę, w tym również informacji o ‘samozatrudnieniu’, prowadzeniu
działalności gospodarczej, etc., w oddzielnych punktach, wg wzoru.

1. Od 1999 Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, st. asystent, adiunkt, docent, obecnie starszy wykładowca z przedmiotów
Komunikacja Interpersonalna, Profesjonalne Prezentacje
2. 2006 – 2009 Polskie Radio S.A., Warszawa, zastępca dyrektora programowego
3. 2001 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Wykładowca (I semestr Pisanie Tekstów))
4. 1998-2008 – Podyplomowe Studium Public Relations, Uniwersytet Warszawski, Wykładowca, warsztaty z pisania tekstów
5. 1999 – Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, Warszawa, Kierownik działu wydawnictw
6. 1998 – 1999 – Centrum Informacyjne Rządu przy KPRM, Warszawa, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
7. 1996 – 1997 – Arka-Press sp. z oo, dziennikarka w tygodniku „Czas Krakowski” i w miesięczniku „Czas Polski”
8. 1995/96 – Liceum Ogólnokształcące im. Lelewela, Warszawa, nauczyciel – warsztaty dziennikarskie
9. 1993 – 1994 – „Tygodnik Solidarność”, Warszawa, zast. red. naczelnego
10. 1993 – 1998 – Polskie Radio, Warszawa, publicystka w Biurze Analiz Programowych
11. 1991 – 1993 – dziennik „Nowy Świat”, Warszawa, zastępca redaktora naczelnego, kierownik działu społecznego
12. 1991 – Kancelaria Prezydenta, Warszawa
13. 1989 – 1991 – „Tygodnik Solidarność”, Warszawa, reportażystka
14. 1986 – 1992 – Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa, sekretarz redakcji dwumiesięcznika „Nowiny Psychologiczne”
15. 1983 – 1986 – Wydawnictwo PAX, Warszawa, reportażystka w „Tygodniku Rodzinnym Zorza”
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82 - 02.1983 - Przerwa w pracy spowodowana usunięciem z pracy z przyczyn politycznych (potwierdzone w świadectwie pracy)
16. 1977 – 1982 – Politechnika Warszawska, st. asystent w Zakładzie Filozofii INES

wa w pracy spowodowana urodzeniem dziecka

7.

Zajmowane w okresie ostatnich 10 lat stanowiska we władzach (zarządach, radach nadzorczych,
programowych, etc.):






spółek prywatnych,
przedsiębiorstw państwowych,
spółdzielni,
stowarzyszeń,
fundacji,

Prosimy o podanie wszystkich funkcji, które kandydat/ka sprawował., w oddzielnych punktach, wg
wzoru.

Wicedyrektor programowy Polskie Radio S.A., 2006-2009
Członek Zarządu Głównego Stow. Dziennikarzy Polskich od 2001 (druga kadencja)
Członek Prezydium Zarządu Stow. „Polska Jest Najważniejsza” (od 2010)
Członek zarządu Kongresu Mediów Niezależnych (od 2011)

8.

Zajmowane w okresie ostatnich 5 lat stanowiska w strukturach akademickich:
Prosimy o podanie wszystkich stanowisk, w oddzielnych punktach, wg wzoru.

Akademia Leona Koźmińskiego

DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH
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9.

Czy kandydat — w przeszłości — ubiegał się już o członkostwo w KRRiTV (jeżeli tak, to kiedy i kto
wskazał jego kandydaturę)?
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi

NIE

Jeśli TAK to prosimy podać rok, w którym kandydat/ka ubiegał/a się o funkcję w KRRiTV

10. Czy kandydat jest/był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi

NIE
Jeśli TAK, to prosimy podać w jakich latach kandydat/ka pełnił/a funkcję.

11. Czy kandydat/ka w momencie ubiegania się o miejsce w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji pełni
jakąkolwiek funkcję publiczną (art. 115 § 13 kodeksu karnego) lub pełnił w okresie ostatnich 5 lat?
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi
Funkcje publiczne w rozumieniu prawa:












poseł, senator, radny,
poseł do Parlamentu Europejskiego,
sędzia, ławnik, prokurator,
funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem
postępowania przygotowawczego,
notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca,
osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego,
osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego,
osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
osoba pełniąca czynną służbę wojskową.



pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

Wybierz odpowiedź TAK lub NIE lub ODMOWA ODPOWIEDZI
NIE

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I POLITYCZNA
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12. Członkostwo w polskich i/lub zagranicznych organizacjach, stowarzyszeniach, towarzystwach
naukowych, związkach, korporacjach zawodowych etc.:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

Od 1978 do teraz – Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Od 1990 – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Od 2004 – Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Od 2005 – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Od 2010 – Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Od 2010 – Stowarzyszenie „Polska Jest Najważniejsza”
Od 2012 – Kongres Mediów Niezależnych

13. Członkostwo w partiach politycznych w okresie ostatnich 5 lat:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

Nie należałam i nie należę do partii politycznych

AKTYWNOŚĆ EKSPERCKA I NAUKOWA

14. Prywatne podmioty gospodarcze (firmy), w tym również podmioty zagraniczne lub międzynarodowe,
którym kandydat doradzał, na których rzecz sporządzał ekspertyzy, opinie, etc., w okresie ostatnich 5
lat:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

NIE

15. Organy państw, instytucje publiczne, w tym również instytucje zagraniczne lub międzyrządowe,
którym kandydat doradzał, na których rzecz sporządzał ekspertyzy, opinie, etc., w okresie ostatnich 5
lat:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru
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Członek Rady Programowej Polskiego Radia 2010 – 2013
Członek Rady Programowej PAP – 2013 –do teraz

16. Organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, organizacje
pracodawców, partie polityczne, w tym również podmioty zagraniczne lub międzynarodowe, którym
kandydat doradzał, na których rzecz sporządzał ekspertyzy, opinie, etc., w okresie ostatnich 5 lat:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

Członek zespołu prawno-dziennikarskiego, przygotowującego założenia do ustaw medialnych 2013-2014

17. Czy kandydat brał kiedykolwiek udział w procedurach tworzenia prawa mającego wpływ na
funkcjonowanie KRRiT/RMN, np. jako ekspert, członek organu prawodawczego lub lobbysta, w
rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa?
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi

Wybierz odpowiedź TAK lub NIE lub ODMOWA ODPOWIEDZI

NIE

18. Lista (maks. 20) najważniejszych zdaniem kandydata/tki, własnych publikacji dotyczących
problematyki mediów, w tym w szczególności publikacji (ekspertyz, raportów, opinii, etc.) związanych
bezpośrednio z działalnością KRRiTV/RMN:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

2011 „Raport o zagrożeniach wolności słowa w Polsce w latach 2010–2011”, wyd. Stow. „Polska Jest
Najważniejsza” w jęz. pol. i ang. ok. 100 stron
Kilkadziesiąt artykułów publicystycznych o tematyce mediów, wolności słowa itp.

19. Lista ekspertyz dot. problematyki funkcjonowania mediów, które kandydat/ka przygotował w
ostatnich 5 latach?
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

Monitoringi mediów dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Kongresu Mediów Niezależnych.
Zorganizowałam w marcu 2016 konferencję naukową w SDP pt. Rada Prasowa z udziałem naukowców i
dziennikarzy.
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OGRANICZENIA USTAWOWE

20. Czy kandydat/ka posiadał/a lub posiada udziały lub akcje lub uczestniczył/a lub uczestniczy w inny
sposób w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub
telewizyjnym
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi

Wybierz odpowiedź TAK lub NIE lub ODMOWA ODPOWIEDZI

NIE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I KARNA

21. Czy toczą się lub kiedykolwiek toczyły się przeciwko kandydatowi postępowania prokuratorskie,
karno-administracyjne, dyscyplinarne lub sądowe?
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi

Wybierz odpowiedź TAK lub NIE lub ODMOWA ODPOWIEDZI

NIE

22. Czy kandydat był kiedykolwiek skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją sądu
dyscyplinarnego) w jakiejkolwiek sprawie?
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi

Wybierz odpowiedź TAK lub NIE lub ODMOWA ODPOWIEDZI
NIE

23. Czy kandydat był kiedykolwiek skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z
winy umyślnej?
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi
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Wybierz odpowiedź TAK lub NIE lub ODMOWA ODPOWIEDZI

NIE
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