Koleżanki i Koledzy !
Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
(15.05.2015r.) wspólnie z kol Andrzejem Dowgiałło w imieniu Polskiej Izby Turystycznej,
Oddział W-M, przedstawiliśmy informację o działaniach jakie prowadzimy rzecz wsparcia
Konsorcjum Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, które to konsorcjum powołane zostało
okazjonalnie z potrzeby koordynacji i współdziałania wszystkich środowisk związanych z
turystyką w celu ustalenia godziwych i realnych poziomów opłat ponoszonych z tytułu
wynagrodzeń za odtwarzanie utworów muzycznych i innych w naszych różnorodnych
lokalach i obiektach.
Konieczność powołania przedmiotowego Konsorcjum była następstwem faktu, iż w
dniu 10 lipca 2013r. Komisja Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zatwierdziła rażąco niesprawiedliwe tabele wynagrodzeń za korzystanie z
utworów i przedmiotów praw autorskich i pokrewnych, co z chwilą wejścia w życie tych
tabel stwarza realną groźbę zwiększenia po wielokroć, w sposób nieuzasadniony, wręcz
rabunkowy, naszych obciążeń z tego tytułu. Dzięki przytomności Izby Gospodarczej
Hotelarstwa Polskiego uprawomocnienie i wejście w życie powyższego przepisu zostało na
chwilę obecną w ostatnim momencie zablokowane poprzez złożenie do Sądu Rejonowego w
Poznaniu wniosku o unieważnienie zatwierdzonych przez Ministra Kultury, bez udziału
naszej branży, tabel.
Jest oczywiste, ze skuteczność działania Konsorcjum przed sądem gospodarczym w
Poznaniu będzie tym większa im więcej podmiotów z naszej branży i pokrewnych w całym
kraju będzie przez to Konsorcjum reprezentowane. Aktualnie jest to ok. 45 tyś. łóżek i
kilkaset podmiotów. Może być dużo więcej.
Koleżanki i Koledzy !
Nie może nam zniknąć z pola widzenia fakt, iż skuteczność Konsorcjum zależna jest
także od wielkości środków finansowych jakie zostaną przeznaczone na ten cel, w tym na
obsługę prawną, opracowanie raportów badawczych, specjalistycznych ekspertyz i opinii,
czy koszty administracyjne. Z tego względu niezbędne jest prowadzenie działań
prowadzących do ich pozyskiwania. Uzgodniono w ramach Konsorcjum, że jednorazowa
składka na jego rzecz ze strony wstępującego wyniesie 5 zł za 1 pokój, niemniej na Walnym
Zgromadzeniu PIT doprecyzowaliśmy, iż składka w naszej Izbie nie powinna być mniejsza
niż 100 zł.
Z satysfakcją informuję, że reakcja członków PIT, Oddział Warmińsko-Mazurski, była
natychmiastowa. Z marszu „dorzuciliśmy” ok. 2500 łóżek w następstwie faktu, iż 20 naszych
obiektów, dostrzegając opisane powyżej zagrożenia, podpisało stosowne oświadczenia o
przystąpieniu do Konsorcjum, wypełniając zarazem niezbędne naszym sądowym
pełnomocnikom anonimowe ankiety. Kolejne obiekty i firmy z szeregów PIT awizują akcept
dla opisanych działań, wskazując zarazem z cała mocą na potrzebę dalszego, zdecydowanego
rozszerzania zasięgu opisanej kampanii sprzeciwu.
Koleżanki i Koledzy !
Zważywszy na powagę podniesionej problematyki apelujemy o czynne, solidarne
wsparcie naszych działań ze strony firm, stowarzyszeń i organizacji wchodzących w skład
Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej poprzez zawarcie stosownych

umów z Konsorcjum Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego powołanego, jak już
wyjaśnialiśmy, z konieczności zbiorowej samoobrony przed rażąco zawyżonymi
roszczeniami posiadaczy różnego rodzaju praw autorskich. Każde kolejne łóżko, każdy
kolejny podmiot, chociażby najmniejszy, który stanie po naszej stronie może przyczynić się
do wyeliminowania opisanych powyżej, niszczących nas, realnych zagrożeń. Żarty się
skończyły.
Koleżanki i Koledzy,
Na marginesie warto zauważyć, iż jako członkowie przedmiotowego Konsorcjum
będziemy mieć prawo do czerpania ewentualnych korzyści z wynegocjowanych zbiorowo
opłat za prawa autorskie, zapewne niższych niż te, które dotyczyć będą indywidualnych
podmiotów gospodarczych.
Przynależność do Konsorcjum to wreszcie niebagatelna możliwość bieżącego
korzystania z pomocy prawnej w zakresie praw autorskich i opłat za ich wykorzystywanie w
ramach umowy zrzeszającej z chwilą jej podpisania.
Koleżanki i Koledzy,
Dla przedstawienia pełnego obrazu, że poruszonych zagadnień w chwili obecnej już
nie możemy bagatelizować, że groźby są realne, poniżej załączona została korespondencja
prowadzona przez naszą Izbę, do analizy której zachęcam ponieważ przybliża poruszoną
problematykę w bardziej szczegółowy sposób:
1. Pismo Sekretarza Generalnego IGHP z dnia 2.08.2013r. do Prezesa Zarządu Oddziału
Warmińsko-Mazurskiego PIT kol. Andrzeja Dowgialło.
2. Pismo okólne z dnia 30.04.2014r. zawierające spis kosztów.
3. Pismo okólne kancelarii prawnej Przybycień i Mioduszewski z dnia 29.12.2014r.
4. Pismo okólne Sekretarza Generalnego IGHP i Prezesa IGHP do członków Konsorcjum
IGHP z dnia 22.02.2015r.
5. Symulacja opłat wg propozycji „tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i
przedmiotów praw pokrewnych”.
6. Anonimowa ankieta do wypełnienia.
7. Druk „Oświadczenie członka Konsorcjum IGHP”.
Chętnych do wsparcia naszej inicjatywy proszę o wypełnienie ankiety (poz.6 w/w
załączników) oraz wypełnienie „Oświadczenia członka Konsorcjum IGHP” (poz. 7) i
przesłanie w wersji papierowej na mój, jako koordynatora akcji, adres tj.
P. T. „Wagabunda”
11-730 Mikołajki, ul. Leśna 2
Jerzy Banat,
tel. 506 968 920 lub 87 41 16 018
Z poważaniem
Jurek Banat

