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STANOWISKO
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z 26 czerwca 2008 roku 
w sprawie kryzysowej sytuacji w finansowaniu mediów publicznych

Kryzys w finansowaniu mediów publicznych w Polsce osiągnął stan alarmujący. Zachodzi obawa utraty płynności finansowej 19 spółek, co w dramatyczny sposób wpłynie na pogorszenie oferty programowej. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bardzo zdecydowanie zwraca uwagę, że pogorszenie sytuacji finansowania z abonamentu mediów publicznych osiągnęło najwyższy, dotąd niespotykany w historii poziom. Kolejny etap osłabiania mediów publicznych prowadzi do upadku spółek.
W stanowisku z 11 marca 2008 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podkreśliła, że wielomilionowe straty w finansowaniu mediów publicznych powstały na skutek nieodpowiedzialnego przystąpienia do procesu legislacyjnego. Prace nowelizacyjne rozpoczęto od zapowiedzi szerokich zwolnień z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych bez równoczesnego zapewnienia ustawowej rekompensaty dla mediów publicznych z budżetu państwa. A przecież już dzisiaj rząd z najwyższym trudem wywiązuje się wobec mediów publicznych ze swoich obecnych zadań ustawowych. Z budżetu państwa, w granicach określonych ustawą budżetową, powinny być pokrywane koszty tworzenia programów przeznaczonych dla odbiorców za granicą oraz koszty audycji oświatowych dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Dzisiaj na przykład TVP Polonia, wbrew pierwotnym założeniom, jest finansowana z budżetu państwa zaledwie na poziomie 1/5 kosztów. Te ustawowe obowiązki w imieniu Rady Ministrów RP powinny być realizowane przez resorty spraw zagranicznych oraz edukacji narodowej. Rząd ponosi także odpowiedzialność za brak skutecznej egzekucji prawa w zakresie poboru opłat abonamentowych. 
Tolerancja wobec niewykonywania obowiązującego prawa w połączeniu z nieodpowiedzialnymi wypowiedziami polityków i niekończącą się debatą polityczną o przyszłości mediów publicznych, brak projektów ustaw, podpartych solidną dyskusją społeczną i analizą skutków, brak strategii zmian prawnych na rynku medialnym, oprócz pojawiających się projektów, w których rozwiązania prawne podpowiada intuicja, spowodowały następujące skutki w odniesieniu do prognozy na 2008 rok:
	TVP SA według prognozy powinna dostać ponad 512 mln zł; otrzyma ok. 425 mln zł. tj. o ponad 87 mln zł mniej;

Polskie Radio SA według prognozy powinno dostać ok. 197 mln zł; otrzyma ok. 164 mln zł. tj. o ok. 33 mln zł mniej;
	regionalne rozgłośnie Polskiego Radia według prognozy powinny dostać ok. 182 mln zł; dostaną ok. 151 mln zł. tj. o ok. 31 mln zł mniej.
Prognozy na 2009 rok są następujące:
	TVP SA otrzyma ok. 314 mln zł. czyli ok. 199 mln zł. mniej od prognozy na 2008 rok (39% mniej !);

Polskie Radio SA  i  regionalne rozgłośnie Polskiego Radia otrzymają  łącznie ok. 342 mln zł czyli  mniej o 37 mln zł. od prognozy na 2008 rok. 
Łącznie szacuje się, że wpływy abonamentowe będą niższe o około 250 mln zł.  bez uwzględnienia skutków nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jako organ z mocy Konstytucji RP stojący na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, a także organ, który ustawowo jest zobowiązany do współpracy z Prezesem Rady Ministrów w zakresie polityki państwa w dziedzinie mediów elektronicznych, wyraża swój najwyższy niepokój z powodu wyżej wymienionej sytuacji i zwraca się do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań w celu skutecznej obrony mediów publicznych przed nieuchronnym kryzysem finansowym. 
W większości państw europejskich publiczne radio i telewizja mają zapewnione niezależne, niekomercyjne źródła finansowania bezpośrednio przez obywateli w formie abonamentu. Podzielając opinie wielu środowisk twórczych pytamy czy polska kultura i wartości narodowe, które upowszechniane są przez media publiczne, a niekiedy wyłącznie przez media publiczne, mają ponieść nieodwracalne straty z powodu doraźnych działań politycznych? Czy ponad osiemdziesięcioletnia tradycja Polskiego Radia nie zobowiązuje?
 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwraca się do Prezesa Rady Ministrów o uzupełnienie niedoboru środków abonamentowych na drugą połowę 2008 roku i zapewnienie środków w budżecie na 2009 rok, które zgodnie z ustawą KRRiT przekaże mediom publicznym. 
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