SPROSTOWANIE Z 14 GRUDNIA 2007 ROKU PRZEWODNICZĄCEGO KRRiT DO DZIENNIKA FAKT

W związku z publikacją Faktu z 13 grudnia 2007 roku, w której została przytoczona wypowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Bogdana Zdrojewskiego na temat możliwości finansowania działalności telewizji publicznej w Polsce cytat: poprzez opodatkowanie zagranicznych produkcji telewizyjnych, które są dystrybuowane w Polsce. Podobny model funkcjonuje we Francji i sprawdza się, zwracam się o opublikowanie w dzienniku Fakt następujących informacji jako sprostowania do ww. publikacji, która wprowadza w błąd Czytelników Faktu. 
We Francji abonament rtv istnieje i nazywany jest należnością audiowizualną. Jej poborem zajmują się urzędy skarbowe. Całą kwota jest uiszczana raz w roku w listopadzie na podstawie wezwania. Na początku roku każdy podatnik może oświadczyć, że nie ma telewizora. Ci, którzy tego nie zrobili muszą jesienią zapłacić abonament. Osoby, które próbują w sposób nielegalny zaprzestać płacenia są identyfikowane na przykład na podstawie sprawozdań o klientach, do sporządzania których są zobligowani operatorzy platform cyfrowych i telewizji kablowej. Osoby indywidualne płacą 116 euro (terytoria zamorskie Francji płacą mniej – 74 euro). 
Według francuskiej ustawy budżetowej finansowanie mediów publicznych pochodzi z dwóch źródeł: środki abonamentowe ( według danych z 2005 roku ponad 2 mld.200 mln.euro) oraz środki budżetowe rekompensujące obniżki abonamentu z powodów społecznych ( około 440 mln. euro w 2005 roku). 
Przy tej okazji pragnę również zauważyć, że według polskiej ustawy o kinematografii, uczestnicy rynku audiowizualnego (telewizje, operatorzy kablowi, platformy cyfrowe, dystrybutorzy) mają obowiązek wspierać polską kulturę przekazując na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 1,5% przychodu. 
Czy obok tej ustawowej opłaty kinematograficznej operatorzy kablowi i platformy cyfrowe miałyby nowy obowiązek związany z opłatami na rzecz mediów publicznych? Wydaje się być to pomysłem bardzo kontrowersyjnym.
Zwracam się o opublikowanie ww. informacji w dzienniku Fakt w związku z wczorajszą publikacją zawierającą wskazane wyżej nieścisłości.
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