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Jerzy Kornowicz
iązku Kompozytorów
Polskich
P

Szanowny Panie Prezesie,

z

12 marca z komentarzami i opiniami dotycząoymi Kongresu Wolności w
Intemecie przesłany w imienirr stowarzyszeń twórczych i organizacji zbiorcwego zarządu.

DziękLrję za list

Rozpoczęty

5 marca

Kongres jest częscią clebaty publicznej dotyczącej zmian

cywi|izacyjnych, w t1łn zmian relacji między twórcami, użytkownikami i pośrednikami.
WolnoŚÓ w internecie nierozerwalnie wiąże się z kwestlami zwtązanymi Z prawem autorskim'
Argumenty Twórców, których prawa często nie są ciziŚ respektowane, są niezwykle ważne i
istotne jest dla nas, by było dla nich miejsce w debacie. Z drugiej jednak strony nie mozemy
byó głusi na głosy przedstawicieli zwłaszcza młodego pokolenia, dla którego dostęp do
wiedzy i kultury za pośrednictwęmInternetu stał się naturalnym prawem, a nie przywilejem'
Musimy wspólnie znaleźc rczwiązanie dla tego rlylematu.
Prowadzenie dyskusji w grupach 5 marca Ministerstwo powierzyło przedstawicielom strony
społecznej. osoby prowadzące dyskusje w grupach spisały postulaty, przy udziale innych
panelistów, uwzględniając często, choó być może nie zawszę wystarczająco, głosy z Sali. Te
postulaty opublikowaliśmy na stronie internetowej Ministerstwa. Zdajemy sobie Sprawę' Ze
nie odzwierciedlają one wszystkich poglądow wyrazonych w warsztataoh, dlatego
zaprosiliśmy do ich uzupełniania (http://mac. gov.p1ldzialanialpostulaty-zebrane-w-czasie_
pięrwszego-dnia-kon{łresu-wo1nosci-w-internecie/). Wszystkie one będąprzez nas brane pod
uwagę - choó oczywiście nie wszystkie da się zrea7izować.

Piszą Państwo o rozczarowaniu pracami Kongresu Wolnościw Internecie. Proszę jednak
pamiętaó, że sesja 5 marca Kongresu nie zamknęła, ale dopiero go otworzyła. Dzięki
zgłoszonym uwagom - takŻe Państwa uwagom zgłoszonym w tym liście- mozemy
usprawniać nasze prace.

W czasie kolejnych spotkań chcemy przygot.,wai załoŻęnia do Kar1y Praw Podstawowych/
Wolnościw Internecie' Będziemy więc rozmar,viać o zasadach wspomnianej wyżej nowej
umowy między twórcami, uzytkownikami i pośrednikami - takiej' która zagwatanItąe z

jednej strony poszanowanie praw twórców,

aZ

drugiej

powszechny i możliwiebezpłatny dostęp do dobr kultury.

- da

obywatelom możliwię

Naszym zdanjem w debacie tej głos twórców, jak i odbiorców powinien byc wyraŹnie
reprezentowany 1 z naszej strony dołozymy starań, by tak się stało. Nie bez znaczenia jest
fakt, żę jednocześnie debatę nad prawem autorskim rozpoczyna Ministerstwo Kultury i
Dziędzictwa Narodowęgo' co w czasie pierwszego dnia Kongresu zapowiedział. wiceminister
Piotr Zuchowski.

Liczymy na Państwa udział w tych dyskusjach,

Zwyrazani szacunku,
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Do wiacloItlości:
Pan Bronisław Komorowski, Prezyclent RP
Parri Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu
Pan Donald Tusk, Premier RP
Pan Bog<lan Zdrojewski, Minister Kultury tDziedzictwa Narodowego
Jacek Bromski, Prezęs Stowarzyszenia Fillnowców Polskich
Janusz Fogler, Prezes Stowarzyszenia Autorów ZAIKS
Maciej Hoffman, Prezes Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL
Jacek Korczakowski, Prezes ZwtązkuPolskich Kompozytorow i Autorów ZAKR
Jerzy Kornowicz, Prezes Związku Kompozytorów Polskich
Janusz R. Nowicki, Prezes Związku Zawodowego Aktorów Polskich
Wiesław Podkański, Prezes Izby Wydawców Prasy
Puq
udio-Video
P an Krzysztof S adowski, Prezes Pol skiego Stowarzysz enia J azzow ego
P an S ergiusz Sterna-Wachowiak, Prezes Stowarzyszenia P i sarzy Polskich
Pan Macie-i Strzembosz, Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych
Pani Grazyna Szarszewska, Prezes Polskiej Izby Ksiązki
Pan Antoni Wicherek, Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
Maciej Zieliński' Koordynator otwaitego Fonlm Muzyki Polskiej
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