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Senat odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o działalności Rady w 2009
roku. Za odrzuceniem sprawozdania głosowało 56 senatorów, 33 było przeciw. Decyzję w
sprawie KRRiT ma teraz podjąć Sejm i wykonujący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu
Bronisław Komorowski.
Przeciwko dokumentowi głosowali senatorowie PO, za przyjęciem był PiS. Teraz
sprawozdanie trafi do Sejmu.
Jeśli sprawozdanie odrzuci też Sejm i potwierdzi to prezydent (a do czasu wyborów
wykonujący jego obowiązki Bronisław Komorowski), zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji,
Krajowa Rada w obecnym składzie przejdzie niebawem do historii.
Pełniący obowiązki prezydenta marszałek Bronisław Komorowski już zapowiedział, że jeśli
sprawozdanie odrzucą Sejm i Senat to on przychyli się do tej decyzji. - Sejm rozstrzygnie tak
jak uzna za stosowne. Jeśli obie izby uznałyby, że sprawozdanie KRRiT jest sprawozdaniem
nie do przyjęcia, to jako osoba wypełniająca funkcję głowy państwa również zajmę takie
stanowisko, podzielając pogląd całości parlamentu. Nie będę miał ani chwili zawahania, jeśli
chodzi o pozytywne odniesienie się do stanowiska zajętego przez obie izby parlamentu zadeklarował dziś Komorowski.
Głosowanie nad sprawozdaniem poprzedziła rozpoczęta w czwartek wieczorem wielogodzinna
debata. W jej trakcie senatorowie PO ostro krytykowali zarówno KRRiT, jak i media publiczne
pod jej rządami. Zarzuty odpierał PiS, który z kolei zarzucał Platformie, chęć zablokowania
"ostatnich wolnych mediów" w Polsce.
- KRRiT nie wywiązuje się z obowiązków, jakie nakłada na nią Ustawa o rtv - przekonywała
Barbara Borys-Damięcka.
Inni senatorowie PO zarzucali Radzie kolejne zaniedbania. Janusz Sepioł ocenił, że
zatoczyliśmy koło i mamy obecnie "telewizję stanu wojennego".
Krajowej Rady i jej sprawozdania bronili senatorowie PiS. Podkreślali, że dokument jest
rzetelny i przygotowany w sposób profesjonalny, a KRRiT nie można winić za całe zło, jakie
dzieje się w mediach.
Podczas piątkowej dyskusji padło też wiele pytań do przewodniczącego KRRiT nt. sytuacji w
TVP i PR. Senatorowie PO pytali np., dlaczego KRRiT nie reaguje na "skrajnie nieobiektywny i
wybiórczy sposób", w jaki programy TVP i Polskiego Radia prezentują wiadomości.
Kołodziejski odpowiadał też m.in. na pytania o zatrudnienie w TVP, które w 2009 r.
zmniejszyło się o ok. 400 osób, a w tym roku w ramach zwolnień grupowych ma być
zwolnionych ok. tysiąca osób. KRRiT nie ma danych, ile osób zatrudnił w ub. roku publiczny
nadawca.
Szef KRRiT mówił też o trudnej sytuacji ośrodków regionalnych TVP, która wynika z krachu
systemu abonamentowego - wpływy z abonamentu dla TVP spadły w ostatnich latach z 500
mln do 100 mln.
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