
Uchwała nr 109/VIII/2020 

Zarządu Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej 

z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej

Na podstawie § 14 ust. 4 pkt 11 Statutu Polskiego Radia - Spółki Akcyjnej uchwala się, 
co następuje:

§ 1-

Dokonuje się zmiany w strukturze organizacyjnej Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej:

1. W strukturze Biura Zarządu likwiduje się Dział Polityki Personalnej,

2. Centrum Szkoleń w strukturze Biura Zarządu zmienia formę organizacyjną 
z działu na wydział,

3. W strukturze Centrum Szkoleń w Biurze Zarządu:

1) Zespół do Spraw Szkoleń Pracowniczych zmienia formę organizacyjną 
na dział i otrzymuje nową nazwę: Dział Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego,

2) likwiduje się Zespół do Spraw Organizacyjno-Administracyjnych,

3) tworzy się dział pod nazwą Akademia Radiowa.

§2.

W związku z postanowieniem § 1, w Regulaminie organizacyjnym Polskiego Radia -  Spółki 
Akcyjnej stanowiącym załącznik do uchwały nr 13 6/VI/2014 Zarządu Polskiego Radia -  Spółki 
Akcyjnej z dnia 3 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14.
Biuro Zarządu

1. W skład Biura Zarządu wchodzą:
1) Dział Obsługi Statutowych Organów Spółki,
2) Rzecznik Prasowy,
3) Centrum Szkoleń, w skład którego wchodzą:

a) Dział Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego,
b) Centrum Edukacji Medialnej,
c) Akademia Radiowa.

4) Zespół do Spraw Inwentaryzacji,



5) Dział Strategii i Planowania.

. Do zakresu działania komórek wchodzących w skład Biura Zarządu należy:
1) do Działu Obsługi Statutowych Organów Spółki:

a) zapewnienie obsługi organów Spółki, sprawnego współdziałania pomiędzy 
nimi oraz współpracy organów PR - S.A. z komórkami organizacyjnymi PR - 
S.A. i z otoczeniem zewnętrznym,

b)obsługa techniczno-organizacyjna i kancelaryjna Rady Nadzorczej, Zarządu 
i Rady Programowej,

c) przekazywanie decyzji władz Spółki do właściwych komórek 
organizacyjnych, monitorowanie wdrażania tych decyzji,

d) sporządzanie rocznych sprawozdań na potrzeby organów Spółki,
e) obsługa kancelaryjno -  biurowa Rady Nadzorczej i Zarządu.

2) do Rzecznika Prasowego:
a)kształtowanie medialnego wizerunku PR - S.A.,
b) prowadzenie spraw związanych z kontaktami Zarządu z organami władzy, 

organizacjami społecznymi, politycznymi, ośrodkami akademickimi 
i placówkami edukacyjnymi oraz przedstawicielstwami dyplomatycznymi,

c) współpraca ze środkami masowego przekazu,
d)wyjaśnianie działań, inicjatyw i projektów podejmowanych przez PR - S.A., 

w tym przygotowywanie oświadczeń i stanowisk oraz ich upublicznianie,
e) informowanie o pracach i działaniach podejmowanych przez Zarząd,
f) przygotowywanie i przekazywanie komunikatów prasowych 

do opublikowania w środkach masowego przekazu,
g) odpowiadanie na zapytania mediów, w tym reagowanie na krytykę wyrażoną 

w mediach - przygotowywanie i redagowanie sprostowań, polemik oraz 
wyjaśnień,

h)przygotowywanie oraz aktualizacja komunikatów i informacji dotyczących 
wydarzeń w Spółce na stronach korporacyjnych i intranetowych PR-S.A.,

i) autoryzowanie wywiadów prasowych Zarządu,
j) analiza informacji prasowych dotyczących działalności Zarządu,
k)obsługa konferencji prasowych oraz spotkań z dziennikarzami,
1) udział w naradach z udziałem Zarządu oraz udział w spotkaniach 

z dziennikarzami,
m)współpraca z Agencją Promocji w zakresie public relations oraz kierownikami 

komórek organizacyjnych w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych.
3) do Centrum Szkoleń:

a)doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy pracowników poprzez stałe 
podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, w tym w sposób wykorzystujący 
środki porozumiewania się na odległość (szkolenia online),

b)prowadzenie zintegrowanej polityki szkoleniowej Spółki, w tym:
• badanie potrzeb szkoleniowych oraz przygotowywanie planu szkoleń,
• organizowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych,



• realizowanie szkoleń, kursów i seminariów w ramach umów 
i porozumień zawieranych przez Polskie Radio -  Spółkę Akcyjną,

c) realizowanie wniosków pracowników ubiegających się o dofinansowanie 
do studiów,

d)przygotowywanie planu studenckich praktyk zawodowych i ich organizacja,
e) prowadzenie badania rynku i zapotrzebowania podmiotów zewnętrznych 

na szkolenia komercyjne,
f) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń komercyjnych, w tym 

w sposób wykorzystujący środki porozumiewania się na odległość (szkolenia 
online),

g)w ramach Akademii Radiowej organizowanie dla pracowników, 
współpracowników, oraz podmiotów zewnętrznych m. in. kursów na:

• dziennikarza radiowego/reportera,
• wydawcę programów radiowych,
• realizatora dźwięku.

4) do Zespołu do Spraw Inwentaryzacji:
a) opracowywanie rocznych harmonogramów prac inwentaryzacyjnych 

w porozumieniu z Biurem Finansów i Kadr uwzględniając terminy wynikające 
z ustawy o rachunkowości oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,

b)przeprowadzanie spisów inwentaryzacyjnych wynikających z zatwierdzonych 
harmonogramów,

c) wprowadzanie do systemu finansowo -  księgowego Microsoft Dynamics AX 
spisów inwentaryzacyjnych i przygotowywanie dokumentów dotyczących 
przeprowadzonej inwentaryzacji (arkusze spisowe, arkusze różnic),

d)przygotowywanie dokumentacji z przeprowadzonych inwentaryzacji wraz 
z wnioskami dla Komisji Inwentaryzacyjnej Polskiego Radia S.A.,

e)przekazywanie pełnej zatwierdzonej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Biura 
Finansów i Kadr oraz stosownej dokumentacji wraz z wnioskami do 
dysponentów rzeczowych aktywów trwałych określonych w uchwale w 
sprawie ustalenia dysponentów rzeczowych aktywów trwałych i dysponentów 
rzeczowych aktywów obrotowych Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej oraz 
określenia obowiązków dysponentów i użytkowników, u których w wyniku 
spisu stwierdzono niedobory lub nadwyżki rzeczowego majątku trwałego,

f) sporządzanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej 
inwentaryzacji i działalności Zespołu,

g) dokonywanie spisów kontrolnych, w tym w nowopowstałych komórkach 
organizacyjnych w celu ustalenia ilości i rodzaju majątku trwałego będącego 
w użytkowaniu tych komórek oraz w przypadku zmiany lokalizacji komórek 
istniejących,

h) dokonywanie spisów kontrolnych w magazynach celem uzgodnienia stanu 
faktycznego,

i) utrzymywanie drukarki kodów kreskowych oraz czytników kodów w ciągłej 
gotowości do pracy,

j) sprawowanie bieżącego nadzoru w zakresie:



• oznakowania kodami kreskowymi środków trwałych podlegających 
spisowi,

• prawidłowego oznakowania indeksami magazynowymi wszystkich 
towarów i wyrobów gotowych oraz materiałów promocyjnych 
i technicznych,

• weryfikacji wystawionych przez dysponentów, imiennych deklaracji 
dotyczących wydania do indywidualnego używania składników 
majątkowych,

• prawidłowej gospodarki rzeczowymi aktywami trwałymi oraz 
gospodarki magazynowej.

5) do Działu Strategii i Planowania:
a)opracowywanie projektów strategii rozwoju Spółki we wszelkich obszarach 

przy wsparciu innych komórek organizacyjnych oraz wspomaganie Zarządu 
w określaniu kierunków rozwoju oraz celów strategicznych Spółki,

b)przygotowywanie i monitorowanie wdrażania projektów strategicznych, 
rozwojowych oraz technicznych w Spółce, a także realizacja działań 
restrukturyzacyj nych,

c) przedstawianie Zarządowi Spółki wniosków usprawniających 
i wdrożeniowych dotyczących poszczególnych sfer funkcjonowania Polskiego 
Radia -  Spółki Akcyjnej w oparciu o cele i przyjętą strategię,

d) opracowywanie ekspertyz oraz analiz dla potrzeb Polskiego Radia -  Spółki 
Akcyjnej.”.

2) w § 42 w ust. 2 w pkt 3 w ppkt q kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ppkt r -  v 
w brzmieniu:

,,r) planowanie zatrudnienia, klasyfikowanie i kwalifikowanie pracy, rekrutację 
i dobór pracowników, 

s) analizowanie oraz planowanie stanu i struktury zatrudnienia, 
t) koordynowanie prac związanych z oceną i awansowaniem pracowników,
u) prowadzenie analiz systemów wynagradzania,
v) opracowywanie projektów rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami 

ludzkimi.”.

§ 3.

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego otrzymuje brzmienie nadane w załączniku 
do niniejszej uchwały.

§4.

Zobowiązuje się Dyrektora Biura Finansów i Kadr do:



1) stworzenia nowych niezbędnych stanowisk i dokonania odpowiednich przesunięć 
kadrowych na wniosek kierowników komórek organizacyjnych, w których wprowadzono 
zmiany organizacyjne;

2) do zaproponowania odpowiednich zmian w planie rocznym (rzeczowo-finansowym) 
Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej na 2020 r.

Zarząd Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej przedłoży Radzie Nadzorczej Polskiego Radia -  
Spółki Akcyjnej, celem zatwierdzenia na podstawie § 21 ust. 2 pkt 11 Statutu Polskiego Radia 
-  Spółki Akcyjnej, zmiany w Regulaminie organizacyjnym Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej.

1. Zmiany określone w niniejszej uchwale wchodzą w życie w terminie określonym 
zarządzeniem Prezesa Zarządu Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej po uprzednim 
zatwierdzeniu Uchwały przez Radę Nadzorczą Polskiego Radia -  Spółki Akcyjnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5.

§ 6.

Za Zarząd:

dr Agnieszka Kamińsk


