
 

 

Szanowni Państwo,  

Stowarzyszenia Kreatywna Polska i organizacje wspierające serdecznie zapraszają do 

udziału w konferencji p.t. "Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku 

cyfrowym – nie dajmy się zmanipulować!” w związku z rozpowszechnianiem 

w mediach sprzecznych informacji dotyczących treści dyrektywy w sprawie praw 

autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.   

Jak część z Państwa wie, Komisja Prawna (JURI) Parlamentu Europejskiego przyjęła 

w dniu 20 czerwca stanowisko dotyczące dyrektywy w sprawie praw autorskich na 

jednolitym rynku cyfrowym. Stanowisko to było szeroko i długo konsultowane w różnych 

środowiskach w całej Europie. W ostatnich dniach toczą się gorące dyskusje szczególnie 

na temat artykułów 11 i 13 dyrektywy. Artykuły te stały się pretekstem do przekłamań, 

manipulacji i zastraszania użytkowników Internetu. Najpopularniejsze, a wręcz 

populistyczne hasła to "podatek od linków" i "wprowadzenie cenzury do Internetu", które, 

jako te najbardziej chwytliwe, są chętnie i bezrefleksyjnie powielane przez internautów. 

Odnoszą się do pierwotnego tekstu dyrektywy i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. 

Kompromis wypracowany przez Komisję Prawną będzie przedmiotem głosowania w 

przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim.  

Dyrektywa jest potrzebna, aby dostosować prawo autorskie do istniejącej wirtualnej 

rzeczywistości. Nie dajmy się zmanipulować - w naszym wspólnym interesie jest, aby nie 

powielać nieprawdziwych informacji.  

W czasie wtorkowej konferencji przypomnimy także dane z opublikowanego rok temu, na 

zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska, raportu Deloitte analizującego wpływ 

zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę i kulturę.  

Konferencja odbędzie się: 

3 lipca (wtorek) w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej (PAP)  

ul. Bracka 6/8 

o godzinie 14:00  

 

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się w załączonym zaproszeniu.  

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa na adres: kontakt@kreatywnapolska.pl.  

Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo zaproszenie i zaszczycą nas swoją obecnością. 

mailto:kontakt@kreatywnapolska.pl


 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ 

"Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym  

– nie dajmy się zmanipulować!” 

3 lipca 2018 r., godz. 14:00-16:00  

Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie ul. Bracka 6/8 

ORGANIZATOR WYDARZENIA:  

Stowarzyszenie Kreatywna Polska 

 

Szanowni Państwo, 

w imieniu Stowarzyszenia Kreatywna Polska oraz organizacji wspierających, mamy 

przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji na temat projektu dyrektywy 

w sprawie praw autorskich oraz uregulowań jakie wprowadzi na jednolitym rynku cyfrowym.  

Kluczowym elementem wydarzenia będzie dyskusja, w której eksperci spróbują zdefiniować 

najistotniejsze problemy związane z interpretacją dyrektywy oraz będą dyskutować jakie 

podjąć działania we współpracy z szerokim gronem interesariuszy, w celu wspólnego, 

skutecznego przekazu na temat treści zapisów dyrektywy w Internecie. Mamy nadzieję, że 

wnioski z debaty staną się silnym impulsem do współdziałania. Liczymy, że wymiana 

doświadczeń oraz myśli w tak zróżnicowanym gronie, pozwoli nam wypracować najlepszy 

przekaz dla rynku w tej sprawie. 

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele administracji publicznej, przemysłów 

kreatywnych reprezentujących m.in. nadawców, dystrybutorów, producentów, twórców oraz 

organizacje pozarządowe i branżowe, a także media.  

Wydarzenie odbędzie się 3 lipca 2018 roku (wtorek) w godz. 14.00 – 16.00, w siedzibie 

Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8.  

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia udziału w konferencji do 2 lipca 2018 roku na adres: 

kontakt@kreatywnapolska.pl lub na nr telefonu: Marta Lipecka (tel. kom.) 663 770 466.  

Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo zaproszenie i zaszczycą nas swoją obecnością. 

Z wyrazami szacunku, 

Jerzy Kornowicz, Prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska 
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