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i urządzeó poligraficznych. Nie zbędne jest w tym ce~u natych-

miastowe zwolnienie z ceł przywozowych i obciążeń podatkowych,
rozpisywanie akcji i obligacj iJ zaoferowanie korzystnych kredytów, popieranie

zrzeszeń

dobrowolnych
Strony
podatków

uważają,

z

kapit ał em

zagranicznym, fundacji oraz

producentów papieru.

że należy

dążyć

do zdecydowanego

obowiązujących wyda~tmictwa,

zakładane

nowo

spółek

sp ołecznego

drukarnie,

obniżenia

zwłaszcza

zaś

firmy wydawnicze i poligraficzne, z racji ich

znaczenia i funkcji

spełnianych

w kulturze narodo-

we j.

Strona

opozycyjno-solidarno~ciowa

ny wolny rynek papieru, jak
ny, zdemokratyzowany nowy
ni a z

równ ie ż

ład

stwierdza,

że

przewidywa-

postulowany pluralistycz-

informacyjny jest nie do pogodze-

'

obecną monopolistyczną strukturą

koncernu RSW

Prasa-Książka-

-Ruch.

VI.
l. Strony
i

zgadzają się

na wprowadzenie na

telewizji programów autorskich o

antenę

zróżnicowanej

radia

formie i wymiarze

co najmniej 30 minut w TV i 60 minut w PR, raz w tygodniu
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pluralistycznego radia i

telewi~ji,

w

my~l

etapie przemian

prezes Komitetu ds. HiTV

mccnika do spraw

prograrnó~r1

którego w pierwszym
powołuje

swego

opozycyjnych. Plenomocnik ten /wyb rany

spo~ród

kilku kandydatów zaproponowanych przez Lecha

zowałby

redakcję

czę~ciami

radiową

telewizyjną/,

i

Następne

orga n izmu PRiTV.

p rzekazania róinym siJom
go programu TV i
.

pełno-

społecznym

byłyby

które

etapy przemian

organi-

integralnymi

prowadziłyby

do

reprezentowanym w Sejmie jedne-

jedneqo proaramu PR . W tvm
•

Wałęsę

••

l

ujęciu

••

radio i telewi-

zja, jako instytucja paristwowa o wielkim znaczeniu publicznymf powinna

być

podporządkowana

Zdaniem strony

Sejmowi.

~olidarno~ciowo-opozycyjnej

dopuszczenie tylko

tzw. programów autorskich nie zmienia monopolistycznego charakteru
radia i

telewizji. Strona

solidarno~ciowo-opozycyjna

uwaia, ie

uzgodniony czas tzw. programów autorskich, Z\vlaszcza w radiu, jest
zbyt krótki.

Niezbędne

jest

powsłanie

codziennej niezaleinej audycji

informacyjnej, firmowanej przez opozycyjne
powinny

mieć

Strona

r6wniei

dostęp

siły

społeczne,

które

do programów regionalnych TViPR.

solidarnościmvo-opozycyjna

ideę

popiera

utworzenia progra-

mu III TV i V /krajoweg o/ PR, uwaia jednak; ±e programy te powinny
być

oddane do dyspozycji opozycyjnych sil

zawodowych,

Ko~ci~ła

katolickiego i

innych

społecznych,
wyzna~

oraz

związków
mniejszości

narodowych.
Strona

solidarno ściovlo-opozycyjna

wyraża

nadzieję,

że

ewolucji politycznej doprowadzi w niedalekiej przyszłości
listycznego modelu
Strona

zarządzania

radiem i

solidarnościowo-opozycyjna

telewizyjnych Hszy

św.

i

Eplskopatu Po1 ski, innych

naboże11stw
Kościołów

do plura-

telewizją.

uwaia, ie sprawa

t-Jinna
i

nroces

pozostawać

związkÓ\·J

trans~isji

"i:v gestii

vJyznanim.Jych.

~
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koalicyjno-rządowa

St rona

inte gralności

prawno-organizacyj nej Komitetu ds. RiTV jako instypozostającej

tucji parlstwowej

koal icyjno-rządowa

c zywa

obowiązek

tujące go

jak

uważa

służby

najwyższy

ko jenie potrzeb

całego

v;ym jak i telewizyjnym
zwi ązkowej

pod

administracją rządu.

jedn ocz eśnie,

społecz n ej,

że

~rzy

pluralistycznego

więcej

uważa,

że

na tworzeniu reprezen-

stałej

trosce o zaspo-

społeczenstwa.

zarówno w programie radio-

należy

mi ejsca

Strona

na radiu i telewizji spo-

polegającej

poz iom pr ogramu

koalicyjno-rządowa

Strona

stoi zd ecydowanie na stanowisku

i religijnej, a takie problemom

poświęcić

mniejszości

tematyce
narodo-

wych, ich niepowtarzalnej kulturze, obyczajom i ~rzejawom życia
organ izacyjnego.
koalicyjno-rządowa

Strona

uważa również,

w porozumieniu z Sejmem powinien
sji z

posiedz eń

niczną

parlamentu,

Konferencją

oraz

zaś

pr zystąpić

że

Komitet ds. RiTV

do organizowania

w porozumieniu z

Polską Radą

transmi~

Ekume-

Episkopatu - transmisji telewizyjnych nabo-

żeństw.

Strona

koalicyjno-rządowa uważa,

że mogą być

sji w Komitecie ds. RiTV, na zasadzie umowy

przyjmowane do emi- .

kupna-sprzedaży,

my audiowizualne tworzone poza Komitetem przez

niezależnych

prograproducen-

·tów .
Strona

koalicyjno-rządowa

stwierdza,

że

istnieją

realne warunki

uruchomienia programu III TVP oraz programu V /krajowego/ PR, stanowi ących
głów nie

integralną część

służyłyby

stowar zyszeń,

czneg o iycia

Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, którE

przedstawianiu problemów i stanowisk

organizacj{,

kościołów

społeczno-politycznego

i

związków ,

innych podmiotów pluralisty-

kraju.

---

~-----
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WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ZSL I SD DO PROTOKOŁU

W SPRAWIE RAUJA I TV
l. ZSL i SD

opowiadaję się

Radio i TV winny

za rozszerzeniem

dostęóu

do radia i TV.

traktowane nie tylko jako atrybut

być

ale r6wniet jako dobro kultury, do któregb

~szystkie

władzy

podmioty

2ycia społe6zno-politycznego winny mieć zapewniony równoprawny
dostęp.

2 . Ustanowienie nowego

lowania

całości

społecznej

ładu

spraw

informacyjnego wymaga ustawowego uregu-

związanych

z funkcjonawarilem
proponują,

komunikacji. ZSL l SD

mowej o systemie informacj! w

państwie

środków

aby w ustawie sej-

znalazł

się

zapis o stwo-

- rzeniu r ady Radiokomitetux)~ Powy2szą Radę nale2y wyposa2yć
w kompetencje natury kadrowej i programowej wobec Radiokomitetu.
3. ZSL i SD uwatają za celowe powołanie komisji sejmowe j nadzorującej

funkcjonowanie

środków

społecznej

komunikacji.

4. Uwa2amy, 2e w kierowaniu Radiem i TV powinien
odzwierciedlenie; deklarowany w

oświadczeniach

znaletć

szersze

najwyższych

instahcji politycznych krajut koalicyjny system sprawowania
władzy,

co powinno

wiązać się

z zapewnieniem stosownych proporcji

czasowych na antenie Radia l TV dla poszczególnych podmiotów koalicji.
~- -- -- -- -----------------

x)

ZSL proponuje, aby skład Rady odzwierciedlał parlamentarn~
przy

układ sił ~olitycznych i ruchów. społeczno-związkowyQh
za c howaniu w Radzie bezwględnej wlększo~ci koalicji.

11
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VII
uważają

Strony

za konieczne i oczywiste naprawienie
będących

krzywd indywidualnych,

s~utkiem

weryfikacji w 1982 r.

dziennikarzy, wydawców i innych pracowników
a w

szczególności umożliwienie

tym, którzy tego
Ponieważ

sprawa ta jest

ds. Reform Folitycznych
uważają

powrotu do pracy w swoim zawodzie

częścią

szerszego zagadnienia,

przesyła

Okrągłego

za konieczne

ją

do rozpatrzenia

nigdy i w

pracowników

wyraźne,

środków

żadnych okolicznościa~h

Podzespół
Zespołowi

Stołu.

jednoznaczne i publicz-

ne stwierdzenie przez miarodajne czynniki oficjalne,
prześladowania

przekazu,

zechcą.

ds. Srodków Masowego Przekazu

Strony

środków

przekazu za
w

iż

poglądy

przyszłości

nie

wszelkie
polityczne

będą miały

miejsca.
~

Strona

solidarnościowo-opozycyjna

pozostaje przy swoim zdaniu,

ze weryfikacja dziennikarzy i innych pracowników
przekazu

była

formą

karania za

niemoralna i powinna
Strona

błędne.

przypadkach.

._...

był

mogły być

Oświadcza

zweryfikowany nie

nych.

podjęte

Gotowa jest

polityczne i

że

jako taka

była

w czasie weryfikacji

decyzje nieuzasadnione, nietrafne

dać zado~ćuczynienie
równocześnie,

waży

masoweqo

potępiona.

koalicyjno-rządowa uważa,

dziennikarzy
lub

zostać

poglądy

środków

że

w tych indywidualnych •

to czy

ktoś był.

czy nie

na dzisiejszych decyzjach persona!-

11
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VIII
Strony

przeciwstawi~ję

dostępu

czania

stanowczo wszelkim próbom ograni -

si ę

dziennikarzy do

tródeł

informacji oraz

dostępu

do

zda r zer1 pub li c znych m<~ j ąc ych zna c zen i e d l a wykonywanego prze z ni ch
światopoglądowa

zawodu. Profil, orie ntacja polityczna i
innego pub li katara nie
v-t t e j.

sprostować

.

wania

--

ograniczeń

uwa~aję,

być

powir1no

1e korzystanie z prawa do repliki

wzajemne.

Domagają

się

od partnerów prost o-

informacji podawanych przez nich do krajowych i zagranicznyc h

~ r odków

je~eli

cje,

powodem do tadr1ych

mierze .

Strony zgodnie
i

mogę być

pisma lub

przekazu, w tym wszystkich
są

polskojęzycznych,

to informacje nieprawdziwe, a firmowane przez organiza-

związki

śrcdki

rozłog~ni

działaczy.

lub ich

przeka z u nie

t e s p r os t u i·i a n i a

~IJ

Je~eli

krajowe lub zagraniczne

będą sprostowań zamieszczać,

~alety umieszczać

a n a l o u i c z n yc h · k r a j o wy c h l u b z a g r a n i c z n yc h

ś rod k a c h

przekazu.
Strony

w i ałopodmi oto wym

,,

nowczo

przekonanie, te w nowym,

wyrata jąJ

systemie komunikacji

~~zastrzegane

być

majęcym powstać

społecznej

tym bardtlej s ta-

muszq zasady wzajemnego poszanowania,

dęte- .

,.

nie do wysokiego poziomu kultury politycznej wolnej od
nienawiści,

uprzedzień

narodowościowych,

przy równoczesr1ym zachowaniu
topogiędowej

i

wtogości,

religijnych cty grupowych,

własnej to~samości

pol~tyćtM§j,

~wia

społecznej

przez. poszczególne si•y pluralistycznego

podzespułu

do sptaw

s

s p o ł e c z er! h.J a .

W pracach
jako

nicz~li

środków

masowego przekazu uczest-

członkowie:

. ~t: :

Jacek Ambroziak, Julian Bartosz, Andrzej Bilik, Gtzegorz Boguta,
Jan Brodzki, Andr zej
i

Oobrzy~ski,

Jan Dworak, Kazimierz Oziewanowski,

"
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Art~r

Dariusz Fikus,

Howzan, M~ciej !łowiecki~ Bogdan Jad1acz,
l

Ja n i n a Ja n k o ws k a , Mi e c z y s ł a \·J K .;(~ z a n o ws k i , Ja n K o f ma n , Z y g mu r1 t K a ł u ż yńsk i

, Józef Kl i

l< r ó l ,

~·1i

Ry szard

ś

, Jó z e f Kowa l c z y k , Krzy s z t o f Ko z ł o ws k i , Ma r c i n

e c z y s ł a w L e ś n i a k , Wł o d z i mi e r z L o z i r1 s k i , He l e n a l u c z y wo ,
Łukasiewicz,

Ada m Hi ch nil~,

Jerzy

Ł otys.

Tadeusz Mazowiecki, Jacek Moskwa ,

Janusz Onyszki evJi c z, Ma rek

Krzyszt of Protakiewicz,

Władys ław

Dpaśni

Serafin,

k, Roman Pi 11 a rdy,

Sławomir

Tabkowski,

Krzyszt of T.Toeplitz, Jerzy Urban, Jacek Wotniakowski, Józef Wójci k ,
Zbig niew Zemler .
Jak o doradcy : Waldemar

Chołodowski ,

Kazimierz

Długosz~

Tomas~

Goba n-Klas; Waldemar Gieryszew ski, Andrzej Grembowicz, Stanisław
Jędrz ejewski,

Łucja

Maria Minkiewicz,

Korozs, Jac ek Kur czewski,

Stanisław

Jarosław

Jako asystenci:

Za

Mieńkowski ,

Reno wicki , Jan Rdgala, Kazimierz

Si minowicz, Marek Siwiec, Jacek
Szumowski,

Stanisław

Snopki~wicz,

Jan Socha, Maciej

Szymkiewicz.

Stanisława

zgodność

~!.\t

Bogdat Jachacz

War szawa,. 1989.03.22.

Domagalska, Norbert Potocki.

sprawozdania

podpisuję:

\C\-~.~--vG2J~
Krzysztof Kozłowski

