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APEL POLSKICH TWÓRCÓW  

O POPARCIE DLA PRAC NAD DYREKTYWĄ W SPRAWIE PRAW AUTORSKICH  

NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM 

 

Szanowny Panie Premierze, 

Szanowne Panie, Szanowni Panowie - Ministrowie kultury, spraw zagranicznych, nauki, edukacji, cyfryzacji, 

rozwoju i przedsiębiorczości! 

Szanowne Panie Europosłanki! Szanowni Panowie Europosłowie! 

 

My, polscy twórcy oraz organizacje zrzeszające środowiska twórcze, tworzący kulturę polską i europejską, 

budujący tożsamość narodową i więzi społeczne, zwracamy się do Państwa, mających wpływ na stanowienie 

prawa, z prośbą o wsparcie projektu „Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym" i 

poparcie rozwiązań, które pomogą przetrwać polskiemu sektorowi kreatywnemu, oraz zaangażowanie w jak 

najszybsze jej uchwalenie i implementowanie do polskich przepisów.  

To my jesteśmy autorami utworów szeroko udostępnianych i wykorzystywanych w Internecie. Nie jest prawdą, 

że chcemy ograniczyć ludziom dostęp do naszej twórczości. Wręcz przeciwnie, chcemy by odbiorcy szeroko się 

nią interesowali. Nie chcemy również kontrolować komunikacji prywatnych użytkowników. Chcemy jedynie, 

żeby nasz trud i wysiłki w tworzenie wartościowych treści były właściwie opłacane przez tych przedsiębiorców, 

którzy bezprawnie korzystają z naszej twórczości.  Bez wynagrodzenia nie będziemy w stanie dalej tworzyć i 

żyć.  

Trwa cyniczna kampania przeciwko wprowadzeniu dyrektywy prowadzona przez duże koncerny 

technologiczne. Firmy te kierują ją do użytkowników nieświadomych kosztów jakie ponoszą twórcy i 

producenci treści. Kampania  dezinformuje i opóźnia wprowadzenie potrzebnych i etycznych zasad obiegu 

treści chronionych prawem autorskim w sieci. Korporacje technologiczne nie chcą zmian bo zarabiają na 

niedostosowaniu przepisów do ich działalności. Co roku z powodu nieszczelnego systemu ochrony praw 

autorskich w Internecie polska gospodarka traci około trzech miliardów złotych. 

 Na początku września na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie, którego 

przedmiotem będą uwagi szczegółowe do zapisów dyrektywy. Projekt ten normalizuje przyszłość 

funkcjonowania kultury, związanych z nią branż kreatywnych i obiegu treści kreatywnych w wymagającym 

środowisku cyfrowym. Reforma prawa autorskiego jest gwarantem wolności słowa i niezależności twórców, bo 
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nie ma skuteczniejszej cenzury od cenzury ekonomicznej. Nowe możliwości cyfrowego kopiowania i 

powszechnego udostępniania wymagają rozszerzenia praw pokrewnych.  Autorzy projektu dyrektywy jasno 

wskazują, że większość aktywności konsumentów treści ma formę cyfrową. Dlatego prawo autorskie musi 

działać także w Internecie.  

Zwracamy  się do Państwa, jako naszych reprezentantów, o ochronę  praw autorów w Internecie poprzez 

poparcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku 

cyfrowym. Reforma prawa autorskiego nie ograniczy wolności w Internecie, ale uczyni go etycznym!  

 

#internetfairplay 

 

 

Apel powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Kreatywna Polska  

Warszawa, 27 sierpnia 2018 roku 

 


