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Do Premiera Rządu RP
Pana Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!

w imieniir. czł nk w Związku Za'wodowego Tw rc w KuItury, jedynej jzi'&jącej w
Polsc 'l'oi$ahizacji zwią5$6*s"1'*iBpęzentującej oraz broniącej praw, interes w
zarłiodowych i socjalg@f polskich autor w dzieł słownych, muzyczny.e|QqŁ..wizualnych,
artyst w wykonawc W i naukowc w - wszystkicĘ kt rzy W ogiromnej fi'$ęzości na
podśtawie um*ygo's Ęieło dokładają ćodzienni'e:,-9woją tw rczą cegiełkę do \ego, co
ł}a!!wa!f,|}ł**|ttl'ltuią 'narodową - wyrażamy,,niriiejszym nasz stanowczy sĘrzeciw
wobęc zamierzeri drastycznego ograniczenia przysługującego tw rcom prŃa do
od]iqzenia 50 procent koszt w uzyskania. Zamysł taki wynika jednoznacznie z"treści
sĘe$owanego w ostatnich. dniach.do kołsłlttacji,społeeznych r.4'ądowego projektu uĘu*y
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os b fizycznyćh. Protestujemy także
zdocydowanie przeciwko świadomemu pominięciu naszego Związku na etapie rozsyłania
wv$. Rrojektu do przewidzianych prawem konsultacji społecznych. Traktujemy ten {ilktj$o przejaw lekceważenia tysięcy najbardziej tw rczych obywateli naszego kraju. -s
\
oĘwiązujący dotąd S0-procentowy pr g koszt w uzyskania nie jest przywileje..$) choć
byv_,{b tak mylnie nazywany. Ze wszech miar,51u5'.ie łWr cił Pan, Panie PremierzĄuwagę
na $zczeg lne znaczenie tego rozwiązania' Wypgwiadając B czerwca 2006 rbls W

,,Sy$rałach dnia'' na antenie Programu I BÓlskiego Radia następujące słowa: $l"
,,Ąfu;ednym zdaniem trzeba wyjaśnić -' bo obawjam się, że tw rcy będą kolejnfu
oĄełrem ataku te.go.rządu po lekarzacĄ:ipo,'prawnikach _ trzeba ludziom ÓardzĄ
prĘrzy7hie wyiaśnić: tw rcy mają pewną :utgę 

,',:,podatkową dlatego, że muszĄ'.
':. arĄo dużo czasu, często pieaiędzy.'za'inwestować w to.,, żeby ich dzieło w og le " ''

'',, 
mo9& być sprzedane. I ieśIł,,'6g6rre pamiętam, .to jeszcze chyba autorem tego

;'poms#u' aby tw rcy mieli tę utEę podatkową był Boy Żćlełist<i przed wojną. I
nar,1ęf ftqnunlści nie odważyli się, mimo że z reguły byli w konftikcie z niezależnymi
tw trcami," fĘt oczywistego przywiteju odbierać' Mam wielki żal do pani Zyty.i

Qj|o,wskiej, ze nB)N&sza tę bardżo dobrą polską tradycję, mirr1o Że obiecała, ze Óędzie;\
obniżała podatki, a nie nąKladała kotejne ciężary". s#'' \ "''" '.o\ s

Do powyzszych, słusznyin ron'tataqii dodać można jedynie tyle, ze obowiązującŃotąa
rozwiązanie, 'iegpektujące S0-procbntowy pr g koszt w uzyskania przy$'od w,
uwzględilia.fokt;''fż tw rcy w ogromnej'większości nie są zatrudnieni ną etatacffia więc
nie pobierają stałych wynagrodze , muśzą.sąN' z Własnych śłwdłogrnł tworĄć sw j
warsztat pracy, płacą składki na ubezpieczenie'zdrowotnę.$ emerytalne i nią koreystaja z
wielu świadcze socjalnych, takich jak płatny urlop ''czy zasiłki chorobowĆ), mają
okazjonalne, niestałe dochody (a więc - czasem istotnie znaczące - kwoty uzyskane w
jednym roku są często podstawą ich utrzymania przez wiele kolejnych lat) i nie
korzystają z prawa' przysługującego na przykład tzw. ,,samozatrudnionym'', do odliczania
rzeczywiście poniesionych wydatk w od podstawy opodatkowania (50 procentowy pr g
koszt w uzyskania jest zatem swoistym ryczałtem, uwzględniającym z jednej strony
poniesione przez tw rcę nakłady, a z drugiej strony upraszczającym tryb jego rozlicze z
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fiskusem). Proponowane W najnowszym projekcie rządowym rozwiązania zdają się
całkowicie ignorować przytoczone powyzej argumenty, a ich jedyną czytelną intencją jest
przyśpieszenie trwającego od wielu lat procesu pauperyzacji polskich twórców, na co -
jako związek zawodowy - W żadnym razie nie możemy się zgodzić.

?,

Korzyści, jakie budżetowi państpry'ma ę1 rymBrzpnią9h r;edowych przynieść forsowane
przez Pana rozwiązanie (w'donies'eniaclł. plasowvch Ęła.'' rrlowa o t70 mln złotych), są
tylez mizerne W kontekścje niepqruetorłnn'ich szkod, Ja{1ie w"następstwie zubozenia
twórców poniesi@[ultura "'tarodoilia, co iluzoryczne. Nfutńto{b przówidzióć, że znaczna
część twórcó&.,łąd uje sę por'ucić formułę wolnego zańobu-ł #ajd*ie inną formę
działalno$ctił,ł5.y'ftto.ó: będzie się rozliczać z fiskusem na poas;a'gł€ rźeczywiście
poniesioĄlch'ńydatków lub przejdzie na zasiłek dla bezrobotnych. Jedffiym.ńożytkiem z
niefgrtł*$..ib}"Fówelizacji będzjg3@;;kanalizowanie talentu tysięcy polskłŁh;_twórców i

artystów w kierunku, kęór-fl*"Llmozliwi-'uniknięcie zbyt wysokich podatków - ze stratą
(zamiast korzyści) dlg''budzetu państwa i polskiej kultury. Tymczasenf *Ń* - cytując
wypowiedŹ ministrE kultury i dziedzicĘa "narodowego sogoań5 Żdrojewskiesih'- jedna
złotówka wydane w Polsce z budzetu państwa na kulturę, przynosi budżetow$ zysk w
postacl^dWóch złotych. Gdy weźmie się pod uwagę to, jakimi nakładami budzet'fuństwa
zaslhi-per saldo wiele innych dziedzin gospodarki, ito, jakimi strumieniami pi$;liędzy
zęsi$ne są niektóre 9rupy społeczne, wobec których nikt nie wytacza cyl&[cznie
fisfialnych armat, trudno oprzeć się gorzkiej refleksji, ze autorom koncepcji zaciśĘęcia
tw&rcom fiskalnego pasa przyświeca irracJonalna i krótkowzroczna, a przez to krańćswo
sz$odliwa chęć zarznięcia i zjedzenia kury,.ńgs.zącej':złotć' jaja' \\:..$'$
$sz stanowczy sprzeciw wobec proponowanych rożwiązań wynika także w znagsnej
l&klrze z kontekstu, w jakim podejmowane są próby ich wprowadzenia. czas p13dhiian
usfojowych po 1989 roku nie był dla polskich twórców ipolskiej kultury.'$resem
poĄyślnym' Uchylając się w tym miejscu od szcze(iółowego uzasadnienia t\ tezy,
wysrczy przytoczyć niepodważalne fakty. Likwidacja emerytur twórczych, drast$zny
spasr czytelnictwa i uczestnictwa w kgitdrze, .p1 tępujący uwiąd programowy m$iów
publpznych, likwidacja kolejnych orkiestr i:chóńw'.- to tyJko niektóre widome przswy
zjalł&ska, które w jednostkowym, ludzkim wymiarze przekłada się na stały sptek

, dochklów i utratę bezpieczeństwaisocjólnego pob-kicłr'ltwórców. Co gorsza, zmifuv
skutkri$ące pogorszeniem statusu socjalnego tej grupy społecznej ulegĘ w ostatni&lr
]atach srzyśpieszeniu. ostatnia nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawacń
pokrewnych, utrudniająca autorom dostęp do tantień, najnowsza nowelizacji ustawy o
qs6ni&WśIniu i prowadzeniu działąlłlości kulturalnej, która zbulwersowała i bulwersuje

.na.qą wiete\sqdgv.isk twórczyct!', Ńprowadzenie-5 procentowegolpodatku VAT na ksiązki,
obłożenie najwyż&ym mozliwym podatkiem VAT tantiem autorskich, co zdemolowało q5

prakĘce budżety włelu (zwłasz,cza lokalnych) instytucji kultury, a wreszcie ostatNb
bulwersuJące zapowiMzi zM zakresu tzw' dozwolonego użytku w odniesienip'oo
utworów rozpowszechntwtych (czę_sto z naruszeniem prawa) w Internecie, zmiany6ff<tóra
- jakłą$owod'ają jej orędowniiĄ.naruszy"bez żźdńych skrupułów fundam1ffitalne
konstytućyjn-ępłdruo własności - wszy&so to, krok po kroku, przyczynia się lub p..syczyni
się nieuchionnie w przyszłości do drast$€{nego uszczuplenia przyęt1adóW tycnl*' którzy
tworzą kulturę narodową. Pomysł odebrańieiWóreom prwłnm"#N8dfićiania 50$procent
kosztów uzyskania wpisuje się - niestety - W tę tendtŃĘ i btiozi nieuchMmyśl o
antyinteligenckim i nieprzychylnym twórcom polskiej kultury kursie polityki kolejnych - w
tym Pańskiej - ekip rządowych sprawujących władzę w Rzeczypospolitej.

W jednym z szeroko cytowanych wystąpień publicznych wskazał Pan na Irlandię jako na
punkt odniesienia dla przemian w Polsce. W tym kontekście warto powołać się na słowa
ministra kulltury Republiki Irlandii, pana Jimmy'ego Deenihana, który 14 kwietnia ub. r.
w Dublinie w wypowiedzi adresowąnej do uczestników spotkania Międzynarodowej Rady
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Autorów Dzieł Dramatycznych, Literackich i Audiowizualnych (CIADLV) przy CISAC-u,
mówiąc o trawiącym jego kraj głębokim kryzysie społecznym i finansowym' podkreślił
dobitnie, Że w działaniach na rzecz jego przezwyciężenia rząd Irlandii stawia przede
wszystkim na szeroko pojętą kreatywność. o dokręcaniu twórcom fiskalnej śruby nie
wspomniał ani słowem 

'-{!;;:l -ź -v ,; .'n,..-.'
",i-

Szanowny Panie Premierze!

Kultura narodowł{:łię pow<&aje w fabryce, a jej upadek'ćzfłyĘtek ńigl'mQże zostać i nie
zostanie nigdil,,uźjpełniony importem od tlńszych zagranicźnych "_'dostąwców. odkąd
upadły pgfśl{Ę,stótznie, zainteresowani mogą bez przeszkód nabyw&ć-stótti1w Chinacń.
Polskich::ypiązśu, piosenek czy filmów nie sprowadzimy zza granicy. Jest taK'dlbtego, że
,,pro_d,uceńtonł/' kultury nie j"es( robotą(( kontraktowy w fabryce, którego w zależności od
po'tbz'eb ihozna z dnia._6at'żień za{d!nić lub zwolnić, tylko obdarzon'y sżćzególnym
talentem twórca. Ani wielkie słowa, ani - ębocbv 3_ajwyższe - nakłady ''nb 

wszelkiego
ióózaiu' instytucj3łńie przekładają się bezpUśred ury narodori)Ni.':.Wl'tej
sfer4e de_ęy*duiasrm ęł,€rhęntem jest człowiek'.l'od'państwa, na czele którego fun śtoi,
oczek5ffiy rozumnego :j'''świadomego r-zeczY mecenatu, a n!e '.krótkowzrfuznego
'fisleti9mu. oczywiście jeśli chcemY,.bY nag'żę,,,wnukijl,czytał,! .pdskie ,książki, śNewaly
ąlsgie piosenki, chodziły na pótskię.filń'.oraz'biły,durł'ne'z wybit'pych polskich artsstów
i e,naszej chluby - kultury narodowej. \-

* ' ' ,. .,-:. .
W snieniu Zarządu zzTK ,' N

Krzysztaf Dzikowski
przewod n iczący Zarządu

Do wiadomości : 'l''' 
, ,

Pićzydent RP Bronisław K r,morowsfti']' ]'.: ,,'

Marszałek Sejmu RP Ewa Kopam"
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz

Stowa rzys,z.eme Autor w ZAiKS
Stowarzyszenie FiImowc w Polskich
Porozu mien ie,,Łazien ki Kr lewskie''
Krajow a Izba Producentow Audiowizual nych
Związek Kompozytor w Polskich
Stowa rzyszenie Arch itektow Polskich
Stowa rzyszenie Dzien n i ka rzy Polskich
Stowarzyszenie Polskich Artyst w Muzyk w
7wiązek Artyst w Wykonawcow Polskich
Stowa rzyszenie Dziennikarzy RP
Polskie Stowa rzyszenie Jazzowe
Związek Artyst w Wykonawc w

\/LJ"
i r''y''\ĄSadowski 

.,,'"

zastępca p r&}^/od n iczącego
:,.Mk

sekreta rz

' , Paweł Bromski
zastępca przewod n iczącego

Komisja Kultury Sejmu i Senatu
Przewodniczący Komisji Tr jstronnej
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodbwego .tu'

Związek Artyst w Scen Polskich "']''i

Stowarzyszenie Muzykow Rozrywkowych STOMUR
7 ązek Polskich Arty.slow Plastyk w
Stowarzyszen ie Tłu maczy' Polskich
Związek Literat w Polskich
Stowa rzyszenie Pisa rzy Polskich
Zwiąek Polskich Artystow Fotografikow
Stowa rzyszenie Autor w i Wydawc w
POLSKA KSI PGKA

Związek Zawodowy Aktor w Polskich
Stowa rzYszenie Tłumaczy Audiowizualnych STAW
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