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Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy!
Mój niepokój oraz niepokój wielu kibiców w kraju wzbudzi³a ostatnia sytuacja zwi¹zana z transmisj¹

meczu Mistrzostw Œwiata w Pi³ce Siatkowej pomiêdzy reprezentacj¹ Polski i Brazylii na kanale, do którego
dostêp jest ograniczony. Niestety, kwestia tak wa¿nych meczów o randze miêdzynarodowej jak mecz re-
prezentacji naszego kraju w innych dyscyplinach ni¿ pi³ka no¿na nie jest prawnie zabezpieczona.

Dotychczasowe przepisy zawarte w ustawie o radiofonii i telewizji nie odpowiadaj¹ rzeczywistym po-
trzebom i ograniczaj¹ siê do meczów eliminacyjnych MŒ, ME i innych wa¿nych wydarzeñ, ale zwi¹za-
nych tylko z pi³k¹ no¿n¹, oraz igrzysk olimpijskich.

Uwa¿am, ¿e tak sformu³owany katalog zamkniêty odbiera mo¿liwoœci dostêpu do wydarzeñ sporto-
wych z udzia³em reprezentacji narodowych oraz polskich klubów w innych dyscyplinach sportu, o czym
mogliœmy siê niedawno przekonaæ.

Moim zdaniem, nale¿a³oby zmieniæ przepisy zawarte w art. 20b, poniewa¿ nawet w odniesieniu do
pi³ki no¿nej s¹ one nieprecyzyjne. Obecnie nie ma ju¿ rozgrywek o Puchar UEFA – jest tzw. Liga Euro-
pejska. Analizuj¹c dalsze przepisy art. 20b, sugerujê wprowadzenie zmian, które umo¿liwi¹ transmisjê
na kanale ogólnokrajowym najwa¿niejszych meczów z udzia³em reprezentacji Polski w dyscyplinach
olimpijskich oraz wystêpy polskich klubów najpopularniejszych dyscyplin sportów zespo³owych w ra-
mach rozgrywek federacji: UEFA, FIVB, FIBA, EHF.

Proszê o dog³êbne przeanalizowanie przedmiotowego problemu oraz pozytywne zarekomendowanie
wprowadzenia niezbêdnych poprawek do ustawy o radiofonii i telewizji lub rozwa¿enie mo¿liwoœci
okreœlenia listy wymienionych powy¿ej transmisji z wydarzeñ sportowych w drodze rozporz¹dzenia zgo-
dnie z art. 20b.

Uwa¿am, ¿e dostêp na kanale ogólnokrajowym do transmisji z rozgrywek sportowych z udzia³em re-
prezentacji Polski oraz polskich klubów najpopularniejszych dyscyplin olimpijskich jest istotny dla na-
szych obywateli, dlatego te¿ wnoszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci proponowanych zmian.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szewiñski




