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może być członkiem Kraiowej Rady RITV

DYLEMAT

M czy ktoś z najbliższej
rodziny członka Krajowei Ra-
dy Radiofonii iTelewizji może
produkowaó programy dla
TVP? Przyzwoitośó wymaga'
laby, aby tak nie było, ale for'
maInych pzeszkód nie ma -
mówią prawnicy. Chyba że
Senat zdąży jeszcze zmienió
poprawki do Ustawy o radio-
fonii itelewlzji.

Senat będzie głosował nad nowef-
zacją ustawy w tym tygodniu. Cho-
dzi o zapis, że czlonek Rady nie mo-
że ,,posiadać udzialów albo akcji
spóIki, bądź w inny sposób uczestń-
czyć w podmiocie będącym nadawcą
lub producentem radiowym i telewi-
zyjnym'.

Co może roblć żona
Kto w Radzie nie spelnia tych wa-

runków? WąĘliwości prawników
budzi osoba szefa Rady, deĘata
prezydenta Janusza Zaorskiego. Jego
żonajest szefową frrmy, która produ-
kuje programy dla TVP (m.in. ,,W
oparach absurdu").

- Formalńe wszystko jest w po-
rządku. Zaorski udzialów w firmie
producenckiej ńe ma _ mówi mece-
nas Jerzy Naumann, znany warszaw-
ski adwokat' Zgadza'się, że teore-
tycznie zgodny z prawem byłby na-
wet stan, w którym dziewięciu czlon-
ków Rady mogloby mieć żony' które
produkują programy dla TVP lub ra_

dia publicznego.
Jego wąĘliwości budzi jednak za-

pis o ,jnnym sposobie uczestnicze-
ńa''. _ To malo precyzyjne. Można
ten zapis różńe interpretować - wy-
iaśnia Naumann. - Może to być np.
dzielenie zysku. Czy żona dzieli
z Zaorskim swoje zyski? ZwYkJa
przyzwoitość wymagałaby jednak'
by takich sytuacji nie było _ ocenia
Naumann _ przecież Rada sprawuje
kontrolę nad publicznymi mediami.

Zgadza się z ńm inny prawnik,
Lech Falandysz.

- hawnie nie ma przeszkód, by
Zaorsk;l m6 g1 zasiadaó w Radzie. Ale
przecież wiadomo, że korzysta z do-
chodów firmy żony.

Wpisaó żonę do ustawy
Falandysz uwaĄ że ustawodawca

powinien precyzyjńej określić, cze-
go nie może robić rodzina członka
Rady. Za przyklad stawia ustawę
,"Prawo o ustroju sądów powszech-
nych", gdzie jednoznacznie zapisano,
iż ,'rnemożebyć sędzią osoba' któĘ
matżonek wykonuje zawód adwokata
lub któĘ krewny do drugiego stop_

nia lub powinowaty pierwszego stop-
nia wykonuje zawód adwokata w tym
samym województwie''.

Intencje ustawodawcY tej PoPraw-
ki do Ustawy o radiofonii i telewizji
wyjaśnił nam wczoraj Juliusz Braun
GrW)' przewodniczący sejmowej
L^^łcii lnrlhrnl. Ćhnrlziłn n2m o to

Także poseł Artur Smólko (UP)'
szef podkomisji, która przygotowa-
la projekt zmian w ustawie, ocenia,
że członkiem Rady nie może być
osoba, któĄ najbliższa rodzina
produkuje progamy dla TVP.
- Dlatego, że ma ona nadmiemą la-
twość w sprzedawaniu tych progra-
mów telewizji publicznej - lvyjaś-
nia Smółko. - Każdy zamawiający
tIzy ruzy się zastanowi, zanim jej
odmówi.

Smólko sądń, że rcdzlna Zaor-
skich stanie przed wyborem: albo
mąz robi karierę w Radzie, albo żona
narynku producenckim.

zdąży ć przed nowel izacią
Kadencja Zaorskiego w Radzie

kończy się l8 kwietnia' Ale jeszcze
tego sźrmego dnia prezydent może go
powołać ponownie do Rady. Do tego
czasu nowelizacja ustawy ne zdąiy
wejść w życie, wię prezydent 'rrie
musi zastanawiać się, czy powolując
Zaorskiego łamie prawo.

Janusz Zaorski ńe chcial wczoraj
z nami rozmawiaó.

Agnieszka K{JBLIK

Intelektualiścl ujmuią się za konl

Ratyfikac
(W) O doprowadzenie do rych-

Iej raĘfikacji konkordatu ze Stoli-
ą Apostolską zaapelowda wczo-
raj do ,,wsrystkich parlamentar-
nych sil poliĘcznych' którym leźry

na sercu dobro Rzeczypospolitei"
Rada Główna l)uszpasterstwa
Środowisk Twórczych w Warsza-
wie.

Stanowisko w sprawiał<onkordatu
podpisało 24 artystów, naukowców
i intelektualistów. Piszą oni m.in., że
jego,.ratyftkacja unormuje i.skodyfi-
kuJe prawnie sytuację Kościola kato-
lickiego'', zaś stosunki pństwo_Ko-
ściól staną się ,,trwalym czynnikiem
stabilŁującym syhrację polityczną
kraju i kolejnym krokiem w kierunku
przezwyciężania niechlubnej spu-
ścizny PRL''.

Zdantem sygnatariuszy odwleka-
nie ratyfftacji konkordatu szkodzi
interesom Polski i ,,nie może być od-
cz'tane inaczej. niż jako chęć utrzy-
mania takiego stanu, w którym sto-
sunki pństwa i Kościoła lzależrlto-
ne są od zmiennej woli politycznej
ugrupowań tworzących rządy po
ostabrich wyborach Parlamentar-
nych".

Apel podpisali: Magdalena Bajer,
dziennikarka; prof. Jerzy Baranow-
ski, historyk sztuki, wiceprzewodni-
czący Komitetu Porozumiewawcze-
go Stowarzyszeń Twórczych i Towa_
rzystw Naukowych; Wanda Bargie-
lowską śpiewaczka; Iwo Byczewski'
prawnik; Jerzy Derfel, kompozYtor;
prof. Madysław Findeisen, automa-
rvk: stefan Frankiewicz. red. naczel-


