
Szanowni Paostwo 

 

W odpowiedzi na Paostwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 25 października 2011 r. 

oraz zapytania mailowe z dnia 27 października 2011 r. w sprawie dodatkowych wyjaśnieo 

dotyczących nieporozumieo narosłych wokół projektu tzw. Porozumienia o współpracy i wzajemnej 

pomocy w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym z dnia 6 

października 2011 r., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pragnie ponownie 

zakomunikowad, że dyskusja o wypracowaniu wspólnego stanowiska między przedsiębiorcami 

telekomunikacyjnymi i internetowymi, a reprezentantami praw własności intelektualnej w sprawie 

ochrony tych praw w środowisku cyfrowym, została zapoczątkowana już w 2009 r. i toczyła się z 

udziałem, a początkowo również i w siedzibie PIIT. Już wówczas podjęto starania, aby pogodzid 

odmienne stanowiska wszystkich środowisk w drodze samoregulacji oraz na zasadzie B2B., które 

wydają się efektywniejszą i bardziej przyjazną Użytkownikom metodą aniżeli rozwiązania legislacyjne. 

 

Dyskusja nad ustaleniem wspólnego stanowiska w tej sprawie powróciła w 2011 r. Zarówno PIIT, jak i 

IAB Polska (która przystąpiła do wymiany poglądów w 2011) wyraziły potrzebę rozmów w tym 

temacie na forum "Grupy Internet" jako najwłaściwszej i bezstronnej platformy wymiany poglądów. 

W oświadczeniu sprostowującym z dnia 27 października br. (dołączony poniżej) IAB Polska, poza 

innymi stwierdzeniami, "wyraża swoje zaniepokojenie brakiem precyzji w przedstawianiu naszego 

stanowiska wyrażonego w skierowanym do redakcji stanowisku oraz wypowiedzi Prezesa IAB Piotra 

Kowalczyka" jak również, że *.+ "przedstawiciele MKiDN odpowiedzialni za prace grupy wykazali się 

neutralnością w prowadzeniu dyskusji, co pomagało w wyczerpującym zaprezentowaniu stanowisk 

zgromadzonych stron oraz prowadzeniu otwartej i merytorycznej dyskusji". 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pragnie zauważyd, że poddany krytyce tekst 

"Porozumienia" został wypracowany przez reprezentantów wszystkich środowisk (w tym PIIT oraz 

IAB Polska) w drodze konsensusu. Wszyscy przedstawiciele mieli komfort wyrażenia w pełni swoich 

opinii, w tym wątpliwości natury prawnej i ogólnej, dotyczących wszystkich punktów dyskutowanego 

dokumentu. 

 

Należy powtórzyd, że próba rozwiązania problemów związanych z ochroną praw autorskich i praw 

pokrewnych w środowisku cyfrowym w drodze dobrowolnej dyskusji środowisk mających 

przeciwstawne interesy została odebrana przez Ministerstwo Kultury z przychylnością. Ministerstwo 

sprzyja bowiem wszelkim inicjatywom, które mają na celu ograniczanie łamania prawa w Internecie. 

W szczególności popiera wszelkie działania, zarówno spontaniczne jak i świadome, oparte na 

wyważonym i przemyślanym stanowisku, zmierzające do poprawy egzekwowania praw autorskich w 

sieci. 

 

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Kultury nie wypracowało żadnych dokumentów, które odnoszą 

się do przygotowania oraz negocjacji Projektu "Porozumienia". W załączeniu 

przekazuję jedyny wypracowany dotychczas na forum "Grupy Internet" tekst, tj. projekt 

"Porozumienia z dnia 6 października 2011 r. o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawie ochrony 

praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym", w brzmieniu ustalonym przez uczestników 

spotkania z 06 października br. Uwagi redakcyjne do tej wersji zostały złożone przez Izbę Wydawców 

Prasy oraz ZAiKS (przekazuję również w załączeniu), mają one jednak jedynie charakter propozycji 



złożonej przez te podmioty. Stanowisko PIIT oraz IAB Polska zostało przekazane wcześniej wszystkim 

uczestnikom prac. 

 

W celu rozwiania wszelkich Paostwa wątpliwości, uprzejmie zapraszam przedstawicieli Paostwa 

organizacji na posiedzenie najbliższej Grupy Internet, podsumowujące dotychczasowe prace, które 

zostało zaplanowane w dniu 07 listopada br. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pok. 120 (I piętro). Uprzejmie proszę o ograniczenie 

reprezentacji Paostwa organizacji do 3-4 osób, z powodu ograniczeo lokalowych sali konferencyjnej 

MKIDN. 

Proszę również o wcześniejsze zgłoszenie nazwisk Paostwa przedstawicieli, w celu ułatwienia 

formalności związanych z wejściem do Ministerstwa 
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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

tel.: (22) 421-03-27 

fax.: (22) 827-34-58 


