
 

Jan Dworak 

 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
Pan Jan Dworak, powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 
29.08.2023 roku. 
 
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Wykształcenie:  

Od czerwca 2020 do chwili obecnej ekspert i doradca Zarządu Astro SA. do opracowania i wdrożenia 

projektu programowego NEWS24. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w 1972. 

Od pięćdziesięciu lat związany zawodowo i społecznie z mediami. W latach 70-ych i 80-ych z prasą 

drukowaną, był redaktorem m.in. pism o charakterze sportowym, „Opinii”, „Tygodnika Solidarność”, 

„Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Przeglądu Katolickiego”  

Doświadczenie zawodowe: 

W latach 1989 – 1991 prowadził TVP w ramach Radiokomitetu, W latach 2004 – 2006 prezes zarządu 

Telewizji Polskiej. W latach 2010 – 2016 przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji.Producent filmowy i telewizyjny. Współzałożyciel znanych firm producenckich „Studio A”  i 

„Prasa i Film” („Miodowe lata”, „Kasia i Tomek”, „Weiser”, „Wszystko, co kocham”). Pełnił także 

funkcje społeczne w instytucjach kultury jako przewodniczący Rady Programowej TVP, członek 

Komitetu Kinematografii, przewodniczący Niezależnego Stowarzyszenia Producentów Filmowych i 

Telewizyjnych.  

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność  
ta ma istotne znaczenie dla emitenta:  
 
Nie dotyczy. 
 
4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 
lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  
 
Nie dotyczy 
 
5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana  
za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie,  
czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:  
 
Nie dotyczy. 
 
 

 

 



 

 
6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie  
co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego:  
 
Nie dotyczy. 

7) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku  
do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  
 
Nie dotyczy. 
  
8) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
 
Nie dotyczy. 


