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ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego 
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00-060 Warszawa 

Szanowny Panie Ministrze! 

Z uwag" obserwujmy prace Rady Europejskiej nad projektem dyrektywy w sprawie praw 

autorskich najednolityrn rynku cyfrowyrn. Informacje,jakie otrzyrnalisrny od naszych europejskich 

przedstawicieli z ENPA i EMMA, bu~ nasz glyboki niepok6j. Dowiedzielismy siy bowiern, iz 

przedstawiciele Polski opowiadaj~ siy przeciwko zaproponowanemu przez Komisjy Europejsk~ 

wprowadzeniu prawa pokrewnego dla wydawc6w prasy. W tyrn kontekseie pragniemy przekazac 

Panu Ministrowi rnaterialy, kt6re - rnamy nadziejy - okaZ~ siy pornocne w pracach Pana Ministra. 

Materialy te wyjaSniaj~ w spos6b merytoryezny wiele kwestu zwi'!Z3Dych z przedmiotowyrn zagad

nieniem, co do kt6rych istniej" powaZne rozbieznosci pomi\)dzy stancrn faktycznyrn a stanowiskarni 

prezentowanyrni przez oponent6w wprowadzenia prawa pokrewnego, szczeg6lnie arnerykailskich gi

gant6w technoJogieznych, przeciwko kt6rym Kornisja Europejska prowadzi cztery postypowania an

tyrnonopolowe. 

Marny nadziejy, iZ zaprezentowane w rnaterialach argumenty zyskaj~ uznanie Pana Ministra 

i przedstawiciele Polski opowied~ siy ostatecznie za wprowadzeniem prawa pokrewnego, bez kt6

rego nastypowac bydzie dalsza degradacja polskiego rynku prasowego, a wzrnocnieniu ulegnie dys

kusja na portalach spolecznosciowych ze wszelkirni negatywnyrni zjawiskarni w tyrn typufake news 

ezy hate speech. Obronie przed degradacj~ i wspomnianyrn negatywnyrn zjawiskom sluZyc rna pro

pozycja Komisji Europejskiej wyraZona w art. 11 projektu przedmiotowej dyrektywy, kt6ra dla r6w

nowagi praw projektuje wprowadzenie nowych, obligatoryjnych wyj~tk6w od bezwzglydnego cha

rakteru praw autorskich (np. text and data mining). Nalezy przy tyrn parniytac, iZ propozycja KE 

rzba Wydawc6w Prosy zrzesza 93 wydawc6w gazet i czasopism. Wydaj~ om I~cznie ok. 400 tytul6w 
w nakladzie globalnym prawie 2 mili.rdy egzemplarzy, w tym 25 dziennik6w rozpowszechnianych codzienrue 
w liczbie 3 miD egzemplarzy i czytanych przez ponad 10 min os6b w Polsce. IWP jest czlonkiem ENPA (European Newspaper 
Publishers' Association) i E?v11vfA (European Magazine Media Association). 
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znajduje popareie w szczegolowych badaniach rynku oraz ocenie wp,lywu. Opowiadanie siy za wy

heSleniem z projektu dyrektywy przepisow nadaj~eych wydawcom (i to w sposob wyzszy) prawo, 

Jakie od lat przysruguje producentom fono- i wideogrrunow, programow komputerowych czy nadaw

com, oznacza jednoznaczny glos opowiadajqcy siC; za dalsz,! degradacjq prasy i brakiem na rynku 

mediow rownowagi, preferuj3,.c jednoczesllie internet z jego zaletruni, jak siy ostatnio przekona

Jismy·- rowniez wadami, doprowadzaj'lc tym samym do pelnej monopoJizacji infonnacji przez gi

gant6w internetowych, a takZe przychodow z reklrun bC;d,!cych podstaw'l finansowania szeregu kra

jowych stroll intemetowych. Taka postawa nas rozczarowuje, gdyz oczckiwalibysmy wsparcia rynku 

prasowego, ktory tradycyjnie wnosi profesjonalny dyskurs w sprawach obY'vatelskich, kulturowych 

i gospodarczych i na k-t6rym zatrudnienie znajduje wiele tysiycy dziellllikarzy, wydawc6w, drukarzy, 

kolporterow lip. 

Jak Pan Minister doskonale wie, podezas obrad Rady Europejskiej coraz wiyeej zwolemri

kow zyskuje jednostrollllY kompromisowy pomysl wprowadzenia - na miejsee prawa pokrevmego 

"domniemania posiadania praw przez wydawc~". W tym kontekscie musimy stwierdzi6, izjakiekol

wiek "domniemanic" absolutnie nie rozwi'!i.e problemu oehrollY IreScl i wIaSciwej rekompellsaty 

i nie poprawi sytuacji dla dziellllikarzy i wydawc6w, a w konsekwencji ealej branty prasowej. Wy

nika to z kilku powodow: 

po pierwsze, podmioty wykorzystuj,!ce tresci prasowe w intemeeie i Ilieponosz!)ee kosztow ieh wy

tworzerua bC;d1j. podwaZac to domniemanie i wystypowae na drogc; Sltdowfj, by je obalic. Wielu wy

dawc6w zaS, zwiaszeza malych i srednich pr.ledsi~biorstw - a tyeh jest w Polsce kilka tysi.:;cy - me 

bydzie w stanie bronie sic; skuteeznie przed sqdem, gdyi. nie bydzie ieh po prostu stae na poniesienie 

kosztow reprezentacji S'idowej. Domniemanie zatem nie b«dzie skuteczne. 

po drugie, domniemanie oznaeza de facto koniecz,nosc wejscia na drogt( s'!dowq, a zatcm ograni

czony zostanie mechanizm udzielallia heencji rozwi'lZania, ktore powillllo bye modelowym stan

dardem. Prawo pokrewne mialo przeciez wprowadzic r6wnowagy rynkow'l i wzmocnic sytuacjl' n.o

gocjae}jll'i wydawc6w wobec runerykafiskieh gigant6w intemetowyeh oraz wielu podmiot6w paso

zytuj'icyeh na treseiach prasowych. Domniemanie zaS niczego nie zmieni, a wrc;cz przeciwnie 

utrwali obecny stan rLeczy i zalegalizuje bezprawll'i dzialalnos6 podmiotow wykorzystuj'!cych ko

mercyjnie i bez Iieeneji materialy prasowe - skoro Komisja Europejska zaproponowata \\'prowadze

nie prawa pokrewnego, a nie zostanie OllO wprowadzolle, to oznacza (a contrario), iz nie jest ono

zdaniem legislatorow - potrzebne. Utrwalony zostanie zatem ten patologiezny stan nierownowagi 

rynkowej. 

po trzecie wreszcie, jakiekolwiek domniemanie bydzie opieralo sit( na oehronie pra\vlloautorskiej, 

czyli bydzie chronic utwory. Problem polega jednak na tym, iz podmioty wykorzystuj~ce materialy 

prasowe siygaj'i nie tylko po cale artykuly (ktore mew~tpliwie S<l utworami), ale takze korzystaj~ z 

prostych infonnacji prasowyeh (up. prognozy pogody, repertuary kin i tealrow, kroniki pojieyjne, 

wyuiki meezow i rozgrJ\vek), ktore nie stanowilt utworow, a ponoszony jest przez wydawcow koszt 
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ich pozyskania. Dodatkowo, powszechnym modelem jest wykorzystywanie w celach biznesowych 

tylko fragmentow artykulow prasowych - tu znowu konieczna boydzie interwencja s~du rozstrzyga

j,!ca, czy dany fragment podJega ochronie prawoautorskiej czy tez nie. A przeciez rue 0 to chodzi w 

regulacji jednolitego rynku cyfrowego, ktora sluZyc ma rozwojowi i ochrorue tworczosci bez wzgloydu 

na jakim nosniku jest rozpowszechniana i w jakim modelu biznesowym . 

Nalezy podkreslic, ze otrzymane rekompensaty z tytulu posiadanego prawa pokrewnego nie 

tylko zasiJ'! dziennikarzy, ale true pozwol,! wydawcom na dalsze inwestowanie w powstawanie tre

sci wysokiej jakosci oraz w rozw6j nowych technologii ulatwiaj,!cych kontakt z czyteinikami. Bez 

profesjonalnych i wiarygodnych tresci zas, portale internetowe nie boyd~ mogly istniec. Jest to zatem 

sytuacja typu "win-win" dla obu stron. Przeciez nie chodzi 0 to, by zakazac dzialalnosci wyszukiwar

kom, agregatorom tresci itp., ale tylko 0 to, by podzielili sioy oni swoim zyskiem generowanym po

przez komercY.ine wykorzystywanie material6w prasowych. Bior,!c powyzsze pod uwagy, pragniemy 

jeszcze zauwaZYc, iz mamy tutaj do czynienia, niestety, z sytuacj~ 0-1. Propozycja Komisji Europej

skiej jest jui daleko id,!cym kompromisem, na dalsze - nie rna jui miejsca. Albo zostanie wprowa

dzone prawo pokrewne dla wydawc6w prasy, albo nasza egzystencja i rzetelne dziennikarstwo bydzie 

stopniowo zanikac, wobec problemu masowego, nielegalnego wykorzystywania komercyjnego rna

terial6w wyprodukowanych przez wydawcow prasowych. 

Przekazuj,!c zahjczone materialy i rnaj,!c na uwadze zlozonosc przedmiotowego zagadnie

nia, chcie1ibySmY prosic Pana Ministra 0 motliwosc spotkania, by rnoc osobiscie przedstawic nasze 

stanowisko, kt6re uzyskalo poparcie prawie 300 wydawc6w i redaktorow naczeinych oraz najwiyk

szych polskich organizacji dziennikarskich, kt6re w tej sprawie - co warte odnotowania, gdyz. jest to 

pierwszy taki przypadek w historii - mowi,! jednym g1osem. 

Na zakonczenie pragniemy jeszcze poinformowac, it 21 czerwca 0 godz. 11 :00 w siedzibie 

GPW zaprezentowany zostanie raport przygotowany przez Deloitte na zlecenie Stowarzyszenia Kre

atywna Polska przedstawiaj,!cy skaloy piractwa internetowego w Polsce i jego sleutki dla leultury i go

spodarki, na ktor,! to konferencjy serdecznie zapraszamy. 

Z powaZaniem 

Za!~czniki: 

1. Projekt stanowiska RP w sprawie projektu dyrektywy 
2. Manifest wydawcow i redaktor6w naczelnych oraz organizacji dziennikarskich wraz z list~ sygnatariuszy 

3. Prawa pokrewne - skrot 
4. Mity 
5. Niemcy i Hiszpania 
6. Prawo wydawcy rue jest zagroieruem dla hiper~cza 
7. Najwazruejsze postulaty Izby Wydawc6w Prasy 


