Niepłacenie abonamentu jest "szkodą obywatelską"
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Mirosław Sekuła uważa, że niepłacenie abonamentu jest wielką szkodą obywatelską. Zdaniem
polityka PO, jeśli państwo nakłada na obywateli ustawowy obowiązek płacenia abonamentu, ci
powinni i muszą się z niego wywiązywać. Mirosław Sekuła ponadto żałuje, że nadal nie ma
ustawy medialnej i jednocześnie broni projektów Platformy Obywatelskiej w tej sprawie.
Zdaniem polityka PO, Platforma zaproponowała bardzo racjonalny sposób finansowania
mediów, taki sam jak na przykład Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Najwyższej Izby
Kontroli lub Sądu Najwyższego. Zdaniem Mirosława Sekuły, krytykowanie tamtej propozycji
finansowania jest pretekstem, by utrzymywać dotychczasowy stan w mediach.
Europoseł PiS Paweł Kowal uważa, że konieczne jest szerokie porozumienie w sprawie
finansowania mediów publicznych. Gość Sygnałów Dnia dodał, że jego zdaniem, abonament
jest najlepszą formą finansowanie publicznego radia i telewizji.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że sprawę finansowania mediów publicznych
powinno konsultować się ze środowiskami twórczymi. Przypomniał, że istnieje wiele pomysłów
na to, w jakiej postaci abonament byłby pobierany. Według Kowala, nie jest to jednak
najistotniejsza kwestia, ponieważ priorytetem jest sam fakt przetrwania Polskiego Radia i TVP.
Paweł Kowal odniósł się również do ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Zdaniem polityka PiS Trybunał wykazał się w sprawie abonamentu "sztywnym" stanowiskiem,
które pozostawia media publiczne bez stałego źródła finansowania. W jego ocenie taka
sytuacja jest bardzo niekorzystna.
W ubiegłym tygodniu, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że abonamentu nie muszą płacić
renciści, bezrobotni oraz emeryci, którzy ukończyli 60 lat i których emerytura nie przekracza
połowy przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie niespełna 1700 złotych brutto. Sędziowie,
który badali nowelizację ustawy medialnej na wniosek prezydenta Lecha Kaczyńskiego uznali,
że zwolnienia te są zgodne z konstytucją.
Władze mediów publicznych alarmują, że spadek wpływów z tego tytułu zagraża istnieniu tych
instytucji. Szczególnie zagrożone jest Polskie Radio.
Z kolei, według rzecznika ZUS, emerytów kwalifikujących się do zwolnienia z abonamentu jest
około 3 milionów 100 tysięcy. Kolejną zwolnioną grupą są renciści. Takich osób w Polsce jest
około 245 tysięcy.
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