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lce uprowadzió lruratora do TVP
lo alicj anci Pl atformy zarzucają ministrowi skarbu, że niep otrzebnie zlozy|wniosek

Ten bałagan, który
w TVP zgotowalo
PiS z Samoobroną

ffi:ffii l"ffiT# iLlR,doszedł do
niu kuratora na iVoronicza takiegO mOmentU,
wlhudziladuireemĘe.Kry- że naiwvższv czasffinesz,@zilminishTwi --'.'-t'- r. ---,
nawetkoalicjant,którywy- na Kuratora
rażnie^ Łi9 PoPiera w tej - tlumaczył Grad
sprawiePlatformy.
ĄJe mlruster przedstawa

poważneargumenĘłbrakra- dług niego raport wskazuje,
dynadzorczej iniejasnośćwe zewspó}cewydawanopienią-
wladzach TĘ/P Dziś bowiem dze niezgodnie z prawem i
nikt nie potrafi powiedziec, zanźanozysk,bypłacić niż-
czynaWorrrniczavądńPiotr szepodatki.
Farl'al,czySławomirSiwek- Jednak te argumenĘ nie
Tbnbalagan,którytam2goto przekonująrrawetkoalicjanta.
walo PiS z Samoobroną i _Diavłtnvrc4żncńeryvgrlt
LPR, doszedl do takiego mo- powania nie potrafią się poro-
mentu, ze najw1źszy jtlzczas zumiec w tak prostej sprawie.
na wniosek o kuratora - mG Wydawałoby się, że wystar-
wilminister. czy, że Sejm i Senat odrzucą
A]eksander Grad skupił się sprawozdarrie KRRiT ńe Ę_

takzenafinarsac}rspółkiPod dą,inbypruydentmiałinne
końec czerwca trafil rra jego zdanie - mówil wczoraj wic+
biurko raport z kontroli fi- premier Waldemar Pawlak.
nansowej na Woronicza. _ To, Dodal, żnmoiraw cywilizowa-
co można wycą,tać w Ęm nysposob'bezszukaniawytry-
dolłumencie,jest druzgocące chai dziwrrych ćrviczeĘzmie-
- argumentował Grad. We. nićwładzewTVP

Anna Nalewajk
dziennikarka dziatu polityka

Ministrowi wl.pominana
jeŃ syhracja sptzed kilku mi+
sięcy w Polskim Radiu. Tam
pół roku nie fimkcjonowala
radanadzorcza i dopiero po
takim czasie Aleksander
Grad zvr.r'ocił się do ądu o
ustanowieńe kuratora. Gdy
radę uzupełniono, minister
naĘchmiast swój wniosek z
sądu wycofal. _ A teraz rady
nie ma od killu dni, a miniŃer
juz interweniuje. To przed-
wczesny i ńepotrzebny krok
- mówi ,,Dzierurikowi'' prof.
Tadeusz Kowalski, medio-
?,rrawca, aptor pierrvotnego
projektu ustawy medialnej. -
To kompromitujące jak na
tak dużł/kraj IIE _ dodaje.
opozycja twardo potępia

ministra Grada i rząd. - Dla-
czego premier Donald T\rsk
nie byl tak stanowczy, gdy
prezesem zoŃawa] Piotr Far-
fal ałłiązary w mlodości ze
Środowiskiem neonazistów?
- pyta Grzegorz Napieralski,
przewodnicący SLD. _ Abso-
lutnie czeskifilm: niktnic nie
wie. Co zrobi sąd w tej spra-
wie _ niewiem. Co zrobi ąd
w sprawie wnioslu o kurato-

ra - nie wiem. Co zrobi
KRRiT - też nie wiem _ punk-
tow aI J erzy Szmajdziński, wi-
cemarszalek Sejmu z SLD.
PiS mówi jeszcze ostrzej.

'Rzeczrik klubu partii Jarosla-
wa Kaczyńskiego oglądał w
Sejmie poranną konferencję
Aleksandra Grada i na bieżą-
co komentował decyĄę rzą-
du. - Zakażdymrazem j ak go
widzę, to spodziewam się, że
wymyŚli kolejny kruczek
pmwny' zeby porządku w me-
diach publicznych nie było -
oceńł Marius z Blaszczak
Platforma jednak twardo

broni kontrowersyjnej decy-
ąii Alekmndra Grada - PiS go-
ń w piętĘ. Cokolwiek robimy
to źle. Jak nic nie robimy - też
Źle - mórvił Stefan Niesiolow-
ski. Zdaniem wicerriarszalka
ustanorvienie ln ratora w tele-
wĘi publiczrej to jedyne do-
bre wyjŚcie z sytuacji. _ Mini-
strowi Gradowi nJeiry naĘm,
źeby wreszcie uporządkować
ten bałąan i przerwać ten
chocholi taniec. Mamy nadzie-
ję' żejego dzialania przynioę
skutek _ dodał Pawel Graś,
rzełc,ankrądu.

I{aumann: wniosek ministra ma sens
ANNA NALEWAJK: Czy
minister możle wprowadzać
kuratoradoTVP?
JEBZY NAUMĄNN*: W
przepisach prawnych prze.
widziano taką możliwość.

Ale co będzie' jezeli KRRiT
wybierze radę nadzorczą.
Czy kurator nie stanie się
zĘdny?
W TVP mamy do czyrttenta z
taką sytuacją, że otgany
spółki kwestionują wzajem-
nie swoje decyzje. DoĘczyto
zarządu, tady nadzorczej i
walnego zgromadzenia ak-
cjonariuszy. Kurator będzie
osobą nieuwikłaną w ten
spór. Gwarantuje pewną nie-

zawislość w działaniui pilno-
wanie interesów spóIki. Ale
sytuacja jest płynna, bq rna-
my w biegu'kilka postępo-
wań, bo są jeszcze rietoąa-
trzone wnioski KRS. Na ra-
zie jesteśmy w punkcie
zawieszenia.

Czy w talnrn ruzie minister
nie pospieszył się Ęm wnio-
sHem?
Chyba nie. W tej skompliko-
wanej i gorszącej sprawie
najwźniejsze jest coŚ robić,
a nie siedzieć z zalożonymi
rękoma. Najwźniejsza dla
wyjaśnienia status quo jest
decyzja KRS, bo rozstrzy-
gnie, ktojest zarządem TVP

i czy mamy radę nadzotczą,
czy nie. Nie potrafimy po-
wiedzieć, czy sąd rejestro-
wy będzie wnioski uwzględ-
nial, czy oddalał. Jeżeli bę_
dzie oddalal, to sprawa się
przeciągnie. Z tego powodu
ten ruch ministra Grada ma
ręce i nogi.

Czy mamy do czyrienia
zprecedensem?
Wprowadzenie kuratora
rzadko się zdatza,jestto za-
rezer-\wowane dla okoliczno-
ści nadzuły czajnych, a z talł-
mi mamy do cryrttenta.

Kto Ędzie kuratorem? Mi-
nister powiedział' ze chciał-

by przedstawić ądowi swo_
jepropozycje.
Minister może sugerować,
a sąd może tę sugestię
uwzględnić albo nie. Porvin-
na to być osoba maksymal-
rue riezależna. ]il Ęm przy-
padku, biorąc pod uwagę
komplikację i zawiklanie spo-
ru, dobrze by bylo, gdyby to
był prawnik.

KtodziśtządziwTVP?
Na pewno nie zdrowyrozsą-
dek. Rządzą chore ambicje
poliĘków.

*Jerzy Naumann, adwokat, czło_
nek Naczelnej Rady Adwokackiel,
ekspeń prawa prasowego
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Grad chceupro\Madzi kuratora do TYP
MEDIA oporycja i koalicjanci Platformy zarzucają ministrowi skarbu, że niepotrzebnie z|oryłwniosek

An"ał"I"W Ten bałagan, kt ry ' 
Ministrowi wypominana 1ą - nie wiem. Co zrobi

o'i.'.'łl*.l''ł'p.l',vł. !IvP_'go"*3!:_ 5*ffi?'lffiff'ffi ffiT"6"'##ffiŁ$-
PiS z Samoobrona p ł roku nie fimkcjonowala cemarszał-ek Sejrłru z SLb.

y;":ff;ł lffi;m i 
LlR, doszedł do' ;:ff"y;:;:" f:ll"s*: ##ffir'ffi ;#'?

niukuratoranaiVoronicza takiego momentu, c;J"*' 
"ii 

się do ędu o waKacą,ttskiego ogĘdał w
wz}udziładuze^emocje.Kry- że naiwvższv czas ustanowienie lalratora. Gdy Sgjmie porarrnąaonferencję
Ękinieszczędzilministrowi :: l-]-'-::i]"' '-'e radę uzupełniono, minister łet<sandracraaainabieżą-
nawet koalicjant, kt rywy- na Kuratora naĘchmiast sw j wniosek.z co komentovrał decyzję rzĄ-
ruŻnie^ nie popiera w tej _ tłumaczył Grad Ęa"*y99{*.--A.t"""ryT.dV dy.- Zakażdvy*"."i;uLgo
sprawiePlatfonny.
Ale minister przedstawia jw interweniuje. To przed- wymyśli kolejny krucżek

Ęowa1neaĘ!{nenĘbrakra- dlug niego raport wskazuje, wczesnyiniepotrzebnylolok prawny,zebyporządlnrwme-
funvdzorczey1niejasnoscwe zewsp lcewydawanopienĘ- - m wi ,,Dziennikowi'] prof.' diach pubfićznych nie bylo _
wladzachTVP.Dziśborviem dze niezgodnie z prawem i Tadeusz Kowalski, medio_ ocenilMariusżBlaszczak
nikt nic-potrafi powiedziec, zart|zarrczysĘbyplacićniź- znawca, autor pierwotnego Platforma jednak twardo
głl?WoroniczarządaPtofu szepodatki. projektuustawymedialnej.- brrrni kontrowersyjnej decy-
Farfal,czySławomirSiwek- Jednak te argumenĘ nie To kompromitujące jak na ąjiAleksandracraoa--nsg;
Tbnbaląan,kt rytamzgoto przekonująnawetkoalicjanta. tak dułlcaj ug- aoaa,je. niwpiętĘ. Cokolwiekrobi y,
walo PiS z Samoobroną i _Dziłłnatzrcażnczteryvgru- opozycja twardo pofępia toae.Jaknicnierobimy-teŹ
LPR, doszedl do takiego mo- powania nie potrafią się poro- ministra Grada i ruąd. - Da- źle _ m wil Stefan Niesiolow-
menhl,żenajwyższy jużczas zumiecwtakprosbej sprawie. czego premier Donald Tirsk ski. Zdaniem wicemarsza]ka
nawniosekololatora-mG Wydawałoby się, ź:e wystar- nie byl tak stanowczy, gdy ustanowienielnratorawtele-
wil minister. cą\ ze Sejm i Senat odrzucą prezesemzosiawalPiotrFai- wĘi publicanej to jedyne do_
Aleksander Grad skrrpił się spmwozdanie KRRiT nie są- . tal młiryany w mlodoŚci ze brewyjscie z sjłrracji.-_ Mini-

takzenafinansachsp lkiPod dn,żrcbyprezydentmial irure Środowiskiem neonazistow? sfuowiGradowi zaLeiryraĘm,
koniec czerwca trafił rra jego zdanie _ m wil wczoraj wice. - pyta Grzegorz Napieralski , ż'eby wreszcie upoĘdkować
biurko ryno{ z kontroli fi- premier Waldemar Pawlak. przewodnicącySlD.-Abso ten bałąan i p-rzerwać ten
nansowejnaWoronicza.-To, Dohl,żnmumawcywilizo\rya- lutnieczeskifilm:niktnicnie chocho|i niec._IMamynadzi*
co_można wyczytać w Ęm nyspos b'bąszukaniawybry- wie. Coaobisądwtej spra- ję,żejegodziałaniapizynioą
dokumencĘ jest druzgocące cha i dziwnych ć,łaczei5nru+ wie - nie wiem. Co aobiąd śtutet< 

-- dodal Pawei Gras,
- argumentował Grad' We- nićwladzewTVP. wsprawiewnioskuokurato- rzan:krządu.

Naumann: wniosek ministra ma sens
ANNA NALEWAJK: Czy
minister może wprowadzać
LuntondoTVP?

zawislość w dzialaniu i pilno.
wanie interes w sp lki. Ale
srrfrrnnin iest nlmnc- lrn mn-

i czy mamy radę nadzotczą,
czy rie. Nie potrafimy po-
urlcłlzlari am gqrl rciogfn

by przedstawić sądou'i swo_
je propozycje.
I\rfiniq}or nnła srlmmurałl



Ten bałagan, kt ryAnna Nalewajk
dziennikarka dzialu polityka WTVP zgotowało

PiS z Samoobroną
ffi:trf;l l"ffje#J i L.P.R,doszedł do
niukuratoranaivoronicza takiego momentU,
wz_brrdziładuzeemocje.Kry- że naiwvższv czas
ffirue szłz$zilministrowi _ - -.-_' - -,- ---,
nawłkoalicjant,kt rywy- na kuratora
raźnie- Łi9 PoPiera w tej - tlumaczył Grad
sprawiePlatformy.
Ale minister przedstawia

powaźneargument5łbrakra- dlug niego raport wskazuje,
dy nadzorcz.ej i niejasnoŚć we ze wsp łce wydawano pienĘ-
władzachTVP.Dziśbowiem dze niezgodnie z prawem i
nikt nie potrafi powiedziec, zanzarrc zysk,byplacićniż-
czynaWoroniczanądaPiotr sze podatki.
Farfał,czySlawomirSiwek.- Jednak te argumenĘ nie
T]enbalagaąkt rytamzgoto pruekonująnawetkoalicjanta.
wało PiS z Samoobroną i _Dzinłnalrzrr:4żnczteryvgn;.
LPR, doszedl do takiego mo- powania nie potrafią się poro.
mentu'źienajwyzszy juzczas zumiec wtakprostej sprawie.
na wniosek o kuratora _ m Wydawaloby się, że wystar-
wi] minister czy, że Sejm i Senat odrzucą
Aleksander Grad slopil się spnwozdanie KRRil nie ę-

takżc nafinansach sp lki. Pod dzę, zebyprezydent mial irure
koniec czerwca trafil na jego zdanie - m wił wczoraj wice-
biurko raport z kontroli fi- premier Waldemar Pawlak.
nansowej naWoronicz'a- -To, Dodal, żr'mozraw cywilizowa-
co można wyczytać w Ęm rłlsposob'bąszukaniawytry-
dokumencie, jest druzgocące cha i dziwnych &vtcreiyzrtte-
- argumentował Grad. Wg' nićwładzewTVP

Ministrowi wypominana
jeŃ sytuacja spzed killłu mie
sięcy w Polskim Radiu. Tam
p ł roku nie funkcjonowała
rada nadzorcza i dopiero po
takim czasie Aleksander
Grad zwrocil się do ądu o
ustanowienie kuratora. Gdy
radę uzupełniono, minister
naĘchmiast sw j wniosek z
sądu wycofał. - A teraz rady
nie maodkilląr dni aminister
już interweniuje. To przed-
wczesny i niepotrzebny larok
- m wi ,,Dzierrnikowi" prof.
Tadeusz Kowalski, medio-
znawca, autor pierwotnego
projektu ustawy medialnej. -
To kompromitujące jak na
tak durylcąjlJE - dodafe.
opozycja twardo potępia

ministra Gnda i ruąd. - Dla-
czego premier Donald Ttsk
nie byl tak stanowczy, gdy
prezesem zostawał Piotr Far-
fa| nłłiązarry w młodosci ze
Środowiskiem neonazist w?
- pyta Gruegprz Napieralski,
przewodnicĄcy SLD. -Abso
lutnib czeskifilm: niktnic nie
wie. Co zrobi sądwtej spra-
rłde - niewiem. Co zrobi ąd
w sprawie wniosku o kurato-

ra - nie wiem. Co zrobi
KRRiT _ też nie wiem _ punk-
tował Jerzy Szrnajdzi'1s}ś wi-
cemarszałek Sejmu z SLD'
PiS m wi jeszcze ostrzej.

Raeczrik l*-rbu partii Jarrcsla-
wa Kaczyrlskiego oglądał w
Sejmie poranną konferencję
A]eksandra Grad a i na bieżą-
co komentovra] decyzję tzą-
du' _ Zal<ażdymrazem jak go
widzę, to spodziewam się, że
wymyŚli kolejny kruczek
prawny, zeby porządku w me.
diach publicanych nie bylo -
ocenił Mariusz B|aszczak.
Platforma jednak twardo

broni kontoowersyjnej decy-
ąji Aleksandra Grada - PiS go-
ni w piętlę. Cokohłiek robimy'
to Źle. Jak nic nie robimy - też
Źe - m wil Stefan Niesiolow-
ski. Zdaniem wicerriarszalka
ustanowienie kuratora w tele-
wĘi publiczrej to jedyne do-
bre wyjscie z sytuacji. - Mini-
showi Gradowi zaleŻy raĘm,
żeby wreszcie uporządkować
ten balagan i przerwać ten
chocholi taniec. IMamy nadzie
ję' zejego dzialania przynioą
skutek - doda] Pawel Gra.ś,
vrcankrądu.

Naumann: wniosek ministra ma sens
ANNA NALEWAJK: Cry
ministen może wprnowadzać
kuratoradoTVP?
JEBZY NAUMANN*; W
przepisach prawnych prze-
widziano taĘ możIiwość.

Ale co Ędzie' jeżeli KRRi'I
wybierze radę nadzorczą.
Czy kurator nie stanie sĘ
zbędn/
WTVPmamydoc4łrieniaz
taką sytuacją, że organy
sp lki kwestionują wzajem-
nie swoje decyzje. Dotyczyto
zarządu, rady nadzorczej i
walnego zgromadzenia ak-
cjonariuszy. Kwator będzie
osobą nieuwiklaną w ten
sp r. Gwarantuje pewną nie'

zawisloŚć w działaniu i pilno-
wanie interes w sp łki. Ale
sytuacja jest plynna, bo ma-
my w biegrr kilka postępo-
wa , bo są jesz'czenietozpa-
trzone wnioski KRS. Na ra-
zie jesteŚmy w punkcie
zawieszenia. .

Czy w takim razie minister
nie pospleszył sĘ tym wnio-
skiem?
Chyba nie. W tej skomptko-
wanej i gorszącej sprawie
najwźniejsze jest coŚ robić,
a nie siedzieć z za|oŻonymi
rękoma. Najwazniejsza dla
wyjaŚnienia status quo jest
decyzja KRS, bo rozstrzy-
gnie, ktojest zarządem TVP

i czy mamy radę nadzotczą,
czy rie. Nie potrafimy po-
wiedzieć, czy sąd rejestro-
wy będzie wnioski uwzględ-
nial, czy oddalał. Jeżeli bę-
dzie oddalal, to sprawa się
przeciągnie. Z tego powodu
ten ruch ministra Grada ma
ręce i nogi.

Czy mamy do cąmienia
zprecedensem?
Wprowadzenie kuratora
rzadko się zdarza, jest to za-
rezer-\Mowane dla okoliczno-
Ści nadzwyczajnych, a z taki-
mi mamy do czynienia.

Kto Ędzie kuratorem? Mi_
nister powiedział' że chciał-

by pzedstawić ądowi swo-
jepropozycje.
Minister może sugerować,
a sąd może tę sugestię
uwzględnić albo nie. Powin-
na to być osoba maksymal-
rue ruezależna. W Ęrm przy-
padku, biorąc pod uwagę
komplikację i zawikłanie spe
ru, dobrze bybylo, gdybyto
był prawnik.

KtodziŚrządnwTVP?
Na pewno nie zdrowy rozsą-
dek Rządzą chore ambicje
poliĘk w.

*Jerzy Naumann, adwokat, czło-
nek Naczelnel Rady Adwokackiej,
ekspert prawa prasowegoPiotr Farfal


