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W staraniach o uratowanie rynku książki poprzez wprowadzenie Ustawy o jednolitej cenie książki
przyświecają nam trzy cele:

1. Zwiększenie dostępu do wartościowej literatury, która przy walce na przeceny ma
słabą i słabnącą siłę przebicia.
2. Zahamowanie wzrostu cen książek (a w perspektywie również ich obniżenie).
Obecne ceny są wysokie, gdyż wliczone są w nie promocje.
3. Uratowanie księgarń przed masowo ogłaszanymi upadłościami. Księgarnie
odgrywają jedną z najważniejszych, decydujących ról w promocji książki i
czytelnictwa.

Polska książka potrzebuje ratunku
List otwarty do Pani Premier, Pań i Panów
Senatorów oraz Posłanek i Posłów
Polska książka potrzebuje ratunku. Literaci, wydawcy i księgarze nie mają siły politycznej
porównywalnej z górnikami. Zapewne dlatego nasze apele pozostają bez echa od lat. Nie prosimy o
dotacje z budżetu państwa, nie prosimy o umorzenie długów w ZUS czy w Urzędach Skarbowych.
Prosimy jedynie o uchwalenie przepisów, podobnych do tych obowiązujących w krajach Unii
Europejskiej od roku 1981.
Czy takie przepis rozwiążą wszystkie nasze problemy? Nie, ale doświadczenia Francji, Niemiec, Włoch
czy Holandii wskazują, że mogą być bardzo ważnym narzędziem pozwalającym spowalniać
negatywne zjawiska. Naszą wspólną intencją jest powstrzymanie stałego spadku sprzedaży i
czytelnictwa książek w Polsce. Nowa regulacja ma także zapewnić czytelnikom możliwość dostępu do
szerokiej listy tytułów, bez filtrów narzucanych przez politykę zakupową globalnych dystrybutorów
książek.
Przygotowując propozycję projektu ustawy o jednolitej cenie książki, skorzystaliśmy z doświadczeń
europejskich. Proponowane rozwiązania stanowią próbę pogodzenia różnych interesów wszystkich
stron zaangażowanych w proces powstawania, produkcji i dystrybucji książek na polskim rynku.
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Projekt ustawy nakłada na wydawców i importerów obowiązek ustalenia jednolitej ceny książki przed
wprowadzeniem jej do obrotu. Cena ta musi być stosowana przez okres 12 miesięcy przez wszystkie
podmioty prowadzące sprzedaż nabywcy końcowemu. Wzorem regulacji europejskich przewidziano
możliwość odstępstwa od ustalonej ceny jednolitej oraz rabaty dla bibliotek, instytucji kultury i
placówek oświatowych. Przy zakupach na targach przewidziano stosowanie upustów. Szczegółowe
rozwiązania powinny stać się wynikiem prac Parlamentu. Ale projekt wstępny jest już gotowy. Prace
można zacząć choćby jutro.
Apelujemy do Pani Premier i Parlamentarzystów – do końca kadencji tego Parlamentu pozostało
nieco ponad rok. To bardzo dużo czasu. Każdy kolejny miesiąc bez postulowanej przez nas ustawy
oznacza dalszą destrukcję polskiego rynku książki. Ze stratą dla nas wszystkich. Języki we
współczesnym świecie trwają dzięki słowu pisanemu. Książka jest nadal jego głównym nośnikiem.
Dlatego apelujemy – podejmijcie niezwłocznie prace nad ustawą o jednolitej cenie książki, uchwalcie
ją jak najszybciej.
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