
......................., .... ,. .........PO.............. 
IZBA 
KSIAZKI 

KANCELARIA OGOLNA 
MINISTERSTWA GOSPODARKI 

r---________-;H·plyn~o 

dllill 
2011 -Uq ~ 1 

Centrum Uslug Wspolnyc 

~----~-~~I] 
awczy 

Szanowny Panie Premierze! 

Zbliiaj~y siC( czas objl(Cia polskiej prezydencji w Unii Europejskiej jest w wielu aspekta.ch zw:Up;any z 

inicjatywami, kt6re bct<h! mogly miee europejski wymiar i wok61 kt6rych pozyskaC moina poparcie krajow 

europejskich. Polska data siC( poznaC jako kraj, ktory wysoko ceni sobie kwestie wolnoSci praw czlowieka i 

budowy spoleczenstwa obywatelskiego, demokracji, ale tez wysoko ceni wolnose prasy. Zabiega 0 rozw6j 

kultury i edukacji, ~ychje~ ze znac~ych plaszczyzn europejskiego porozumienia i wsp6lpracy. 

Poiscy jak i europejscy wydawcy staj~ przed nowymi wyzwaniami, jakie niesie swiat cyfrowy. Rozwoj 

spoleczetlstwa informacyjnego nie jest mozliwy bez udzialu tradycyjnych mediow jakim jest prasa i ksll)ika, 

kt6re twor~ wysokiej jakosci profesjonalne treSci, bez ktorych ow rozwoj nie moze siC( obye. 

Wydawcy podejmuj~ inicjatywy zwiq.zane z rozwojem ro:znorodnych ofert cyfrowych, angaZuj~ coraz 

wiC(ksze srodki finansowe. Pocho~ one wyl~znie z tradycyjnych form dzialalnosci. Nowe oferty cyfrowe 

poza ponoszonymi nakladami nie przynos~ jeszcze efektow finansowych. 

Zwrot tych inwestycji jest jednak zagrozony zar6wno przez uci¢iwe warunki biznesowe jak i braki 

legis1acyjne. Obecnie wielu wydawc6w podejmuj~ych nowe inicjatywy zwi~e z monetyzacj~ treSci, 

staje naprzeciw gigantow technologicznych, kt6rzy wykorzystuj~ swoj~ pozycjC( monopolistyc~ i narzucaj~ 

niekorzystne rozwi::Jzania, nieprzynos~ wlaSciwych efekt6w finansowych. Aby zapewnie miejsce braniy 

prasowej i ksi~owej. przy stabilnym przechodzeniu czytelnikow od slowa drukowanego do swiata cyfro

wego, do elektronicznych innowacji, branie te mus~ miee stworzone odpowiednie srodowisko sprzyjaj~ 

ich rozwojowi i potrzebom biznesowym. 

Odbyty w grudniu 2010 Kongres "RepubJiki Ksi~" w Warszawie odni6s1 siC( szeroko do roli 

ograniczeit jak i rozwoju prasy i ksi~. 

http:aspekta.ch


Uznano, Ze 

• 	 slowo drukowane rna szczegoln~ rolQ w ksztaltowaniu rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego i 

jego wolnose nie moze bye ograniczona przeszkodami prawnymi, 

• 	 wydawcy podejmuj~cy dzialania kapitalizowania tresci musz~ miee stworzone jednakowe 

wspierane przez wladze warunki rozwoju w swiecie cyfrowym, 

• 	 tresci tworzone przez wydawcow mus~ podlegac szczegolnej ochronie prawno-autorskiej i od

powiednim rekompensatom, gdyz s~ wyl~cznym Zrodlem finansowania ich tworzenia i tworze

nia nowych inwestycji, 

• naleZy d~c do zagwarantowania uczciwej konkurencji i przejrzystosci w swiecie cyfrowym. 

Wiele glosow w dyskusji poswiQconych bylo r6wniez aktualnym kwestiom ekonomicznym wydawcow i 

zblii:aj~cej siQ zmianie stawki podatku VAT na prasQ i ksi~i:kQ. 

Realizuj~c zalecenia Komisji Europejskiej, Polska zmuszona byla do wprowadzenia nowych stawek 

VAT na ksi~Q i prasQ. Zmiana ta, naloZyla siQ na dyskusjQ jaka rozpocZQla siQ na forum panstw unijnych w 

zwi~zku z 0publikowaniem Zielonej KsiQgi w sprawie VAT. 

Tw6rcy i wydawcy zebrani na wspomnianym Kongresie przyjQli Apel w sprawie poprawy warunkow 

czytelnictwa prasy i ksi~i, ktory zal~czamy. 

W zwi~u z tym, Ze panstwa czlonkowskie UnH Europejskiej s~ zobowi~zane do zloZenia, do konca 

maja bie~cego roku, opinii w sprawie zagadnien opublikowanych w Zielonej KsiQdze w sprawie VAT, 

zwracamy siQ do Pana Premiera 0 przyjQcie i poparcie naszego stanowiska wyraZonego w zal~czonym Apelu 

i wspieranie na forum Komisji Europejskiej objQcia dzialalnosci prasowej i ksi~owej jednoli~ ,,0" lub 

silnie zredukowan~ stawk~ VAT dla drukowanychjak i elektronicznych wydawnictw prasy i ksi~i. 

Pozytywna w tej sprawie inicjatywa Polski, bQdzie zbiezna z inicjatywami wydawc6w europejskich. 

Z wyrazami szacunku 

W imieniu Sygnatariuszy APELU 

Izba Wyda 
Prasy 

Polskie Towarzystwo 
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Do wiadomosci: 
1. 	 Pan Waldemar Pawlak 

Wicepremier i Minister Gospodarki 
2. 	 Pan Michal Boni 

PrzewodnicZ<!cy Komitetu Stalego 
Rady Ministr6w 

3. 	 Pan Bogdan Zdrojewski 
Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

4. 	 Pan Maciej Grabowski 
Podsekretarz Stanu 
W Ministerstwie Finans6w 
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