APEL O RATOWANIE POLSKIEJ KULTURY
Do: Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego,
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, Piotra Glińskiego
My, niżej podpisani, apelujemy do Panów o podjęcie niezwłocznych działań ratujących polską kulturę i polskich
artystów. Czas pandemii i związane z nią ograniczenia działalności kulturalnej wywołały niespotykany dotychczas
kryzys w branży kulturalnej i kreatywnej, przynosząc radykalny spadek dochodów polskich twórców.
Doceniamy Panów działania na rzecz wsparcia materialnego ludzi kultury w tym trudnym czasie. Uważamy jednak,
że potrzebne jest dziś wprowadzanie kompleksowych i systemowych rozwiązań wspierających polską kulturę,
twórców i artystów.
Aby poprawić pozycję polskich artystów i zapewnić ochronę ich praw niezbędne jest przyjęcie „Pakietu dla Kultury”
obejmującego 3 najważniejsze postulaty:
Zmianę art. 15L ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw, wstrzymującego pobieranie opłat na rzecz twórców, artystów i producentów od
podmiotów publicznie odtwarzających utwory, które w czasie pandemii zawiesiły działalność, ale dziś funkcjonują. Ten
szkodliwy przepis pozbawia artystów dochodów, które i tak drastycznie się zmniejszyły w czasie pandemii,
jest dla nich dyskryminujący i obowiązuje bezterminowo.
Przyjęcie ustawy o statusie artysty, która ma regulować status twórców w Polsce i wzmocnić zabezpieczenie
socjalne artystów, poprzez powołanie specjalnego Funduszu Ubezpieczeń. Jest to szczególnie ważne teraz,
w czasie pandemii, która w sposób szczególny dotknęła twórców w związku z ograniczeniami działalności
kulturalnej. Środki na fundusz pochodziłyby m.in. z uaktualnienia tzw. opłaty reprograficznej, która powinna
objąć, podobnie jak w większości krajów Europy, także tablety i smartfony. Brak uaktualnienia opłaty reprograficznej
w Polsce skutkuje milionowymi stratami dla polskich twórców i polskiej kultury narodowej.
Implementację unijnej dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, która ma w sposób
kompleksowy chronić prawa twórców w internecie wobec ekspansji globalnych koncernów technologicznych
i gwarantować artystom dochody z wykorzystania ich twórczości.
Szanowni Panowie,
mamy nadzieję, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem i z poparciem. Liczymy, że kwestia wsparcia polskich
twórców i polskiej kultury narodowej stanie się jednym z priorytetów działań państwa w tym trudnym dla nas
wszystkich czasie pandemii. Polscy artyści nie mogą dłużej czekać. Ratujmy polską kulturę!
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