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Uchwała nr 1 z dnia 28.04.2015 

Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Muzycznej zobowiązuje Zarząd PRM do wypracowania 

nowego mechanizmu składek członkowskich, ukierunkowanego na pozyskanie kwoty rzędu 

40.000 złotych rocznie, z uwzględnieniem różnorodności formalno-prawnej oraz możliwości 

finansowych członków PRM. 

 

Uchwała nr 2 z dnia 28.04.2015 

Członkowie Polskiej Rady Muzycznej obecni 29 kwietnia 2015 roku na Nadzwyczajnym 

Walnym Zebraniu w Warszawie zwracają się do Pani Ewy Kopacz, Premiera 

Rzeczypospolitej Polskiej i Pani Małgorzaty Omilanowskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z prośbą o  aktualizację i niezwłoczne podpisanie Rozporządzenia Ministra 

Kultury określającego listę urządzeń i nośników objętych opłatą reprograficzną. W 

obowiązującym brzmieniu lista nie zawiera np. tak popularnych dziś nośników jak tablety i 

smartfony, co rodzi poważne straty właścicieli praw autorskich i pokrewnych z tytułu 

używania ww. urządzeń w ramach dozwolonego użytku prywatnego.  

Obecny stan rzeczy pozbawia twórców, artystów wykonawców, wydawców i producentów 

muzycznych i filmowych należnych wpływów rodząc nieoczekiwane zyski producentów i 

importerów wspomnianych urządzeń. Interes społeczny wymaga doprowadzenia do 

równowagi gospodarczej między twórcami i producentami,  gdyż tylko w takim stanie 

możliwe będzie trwałe i legalne zwiększenie zakresu swobodnego dostępu do zasobów 

kultury i uczestnictwa w kulturze. 

 

Uchwała nr 3 z dnia 28.04.2015 

Polska Rada Muzyczna z dużym zadowoleniem przyjęła informację o jednogłośnym 

przyjęciu przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o przekształcaniu 

jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr 

kultury, w państwowe instytucje kultury. 

Ta ważna inicjatywa dowodzi, że możliwa jest realna ochrona przez Państwo bezcennego 

dziedzictwa kulturalnego Narodu nawet w sferze tak trudnej do prawnego ujęcia. 

Przekształcenie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w instytucję kultury było od dawna 

oczekiwane przez środowisko muzyczne. PWM przez dziesięciolecia tworzyło wzór 

właściwego opracowania i popularyzowania muzyki. Po prywatyzacji zmuszone zostało do 



walki o przetrwanie i radykalne ograniczenie działań misyjnych, co przyniosło bardzo złe 

skutki dla polskiego życia muzycznego. 

Wierzymy, że przekształcenie PWM w instytucję kultury działającą pod nadzorem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego przywróci Wydawnictwu dawne możliwości i stworzy 

nowe, nieosiągalne nigdy wcześniej, szanse. Realnym staje się podjęcie podstawowych dla 

kultury muzycznej prac nad krytycznym opracowaniem i udostępnianiem bezcennych 

zabytków polskiej muzyki, otwierają się nowe możliwości popularyzacji przez udostępnianie 

nut, tworzenie szeroko adresowanych książek, inicjowanie wykonań nowych utworów, 

projektów edukacyjnych, rozszerzanie pola działań o nowe techniki dokumentacji i 

komunikacji. Dzięki temu misja PWM, oparta na porywającej wizji jego założyciela Tadeusza 

Ochlewskiego, twórczo kontynuowanej i w możliwym zakresie realizowanej do roku 1989,  

może dziś być rozszerzona o nowe obszary historii i współczesności, najnowsze techniki 

badawcze, komunikacyjne i dokumentacyjne. Zarysowany ustawą kształt organizacyjny budzi 

nadzieję na efekt synergii, jaki dać może łatwiejsza niż kiedykolwiek współpraca w 

konstelacji innych instytucji muzycznych a także udział we wspólnych działaniach resortów 

kultury, nauki i edukacji z możliwym wsparciem ich przez instytucję programu rządowego. 

Polska Rada Muzyczna zwraca się z apelem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

o  niezwłoczne przeprowadzenie – wspólnie z kierownictwem PWM – niezbędnych prac 

umożliwiających przekształcenie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w instytucję kultury, 

jednocześnie deklarując gotowość współpracy w kwestii opracowania strategii programowej 

i rozwiązań organizacyjnych PWM. 

 

Uchwała nr 4 z dnia 28.04.2015 

Zaniepokojeni praktykami naruszającymi literę i sens ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, w części dotyczącej powoływania dyrektorów samorządowych 

instytucji kultury, członkowie Polskiej Rady Muzycznej obecni 29 kwietnia 2015 roku w 

Warszawie na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Polskiej Rady Muzycznej zwracają się do  

Starosty Tarnowskiego pana Romana Łucarza, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pani prof. Małgorzaty Omilanowskiej, radnych Komisji Kultury Sejmiku Powiatowego, pani 

Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu 

Sejmu RP z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na przypadki nieuzasadnionego skracania 

zagwarantowanych ustawą okresów sprawowania funkcji dyrektorskich przez osoby 

zasłużone i aktywne w rozwijaniu życia kulturalnego swoich środowisk. 

Obawiamy się, że takim przypadkiem jest inicjatywa skrócenia kadencji dyrektorki Centrum 

Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, twórczyni dobrego wizerunku swojej placówki, sprawującej 

funkcję od 2004 roku i wielokrotnie poddawanej rozmaitym kontrolom i ocenom. 

Formułowane dziś wobec niej zarzuty brzmią w tym kontekście mało wiarygodnie. 

Jako reprezentanci polskiego środowiska muzycznego czujemy się zobowiązani zwrócić 

uwagę na pierwszorzędne znaczenie gwarancji stabilności i ciągłości działania najbardziej 

twórczych, aktywnych postaci życia kulturalnego – a takimi są na ogół szefowie dobrze 

ocenianych placówek kulturalnych. Wprowadzona przed kilkoma laty nowela ustawy o 



organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ten właśnie aspekt życia artystycznego 

miała na względzie i odejście w praktyce od stosowania litery zapisanego prawa niesie ze 

sobą niebezpieczeństwo obniżenia jakości placówek, w konsekwencji zmarginalizowania roli 

kultury w życiu społecznym. 

Będziemy wdzięczni wszystkim, którzy mają po temu możliwości, a zwłaszcza adresatom 

tego apelu, za przeciwdziałanie opisanym wyżej praktykom. Polska Rada Muzyczna wyraża 

gotowość merytorycznego wsparcia wszelkich działań mających na celu wypracowanie 

kanonu dobrych praktyk związanych z powoływaniem dyrektorów samorządowych instytucji 

kultury. 

 

Uchwała nr 5 z dnia 28.04.2015 

Członkowie Polskiej Rady Muzycznej obecni 29 kwietnia 2015 roku w Warszawie na 

Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Polskiej Rady Muzycznej zwracają się do Pani Minister  

Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesor Małgorzaty Omilanowskiej, do Ministra Skarbu 

Państwa Pana Włodzimierza Karpińskiego i do Pani Iwony Katarasińskiej-Śledzińskiej, 

Przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z apelem o podjęcie efektywnych działań na rzecz ochrony nagrań, pozostających w 

zasobach likwidowanego przedsiębiorstwa Polskie Nagrania i związanych z nimi praw. 

Archiwum Polskich Nagrań zawiera zapisy utrwalające najważniejsze osiągnięcia polskiej 

kultury w zakresie twórczości i wykonawstwa muzycznego oraz żywego słowa z okresu 

ostatnich 70 lat. Są to dokumenty o wielkim, dalekim od wyczerpania potencjale 

artystycznym, budujące świadomość ciągłości narodowego dziedzictwa i wnoszące wciąż 

nowe wartości do życia duchowego Polaków. Planowana sprzedaż przedsiębiorstwa Polskie 

Nagrania z zachowaniem w archiwum państwowym nośników nagrań bez praw do nich 

skazywałaby cały ten unikalny zbiór na los obiektu w muzealnym magazynie. Prawdziwą 

wartość dla kultury przedstawia jedynie zbiór dokumentów fonograficznych wraz z prawami 

do nich, gdyż tylko w takiej postaci mogą one żyć i współtworzyć łączącą społeczeństwo 

przestrzeń kultury.   

Dlatego apelujemy o zachowanie archiwum fonograficznego Polskich Nagrań w postaci 

nośników wraz z towarzyszącymi im prawami i przekazanie go w ręce instytucji otwierającej 

swobodny dostęp do tego wspólnego dziedzictwa. Byłoby to rozwiązanie respektujące 

najgłębsze potrzeby kultury narodowej. Polska Rada Muzyczna, jako reprezentant środowiska 

muzycznego, wyraża gotowość natychmiastowego włączenia się we wszelkie działania 

mające na celu wypracowania postulowanego rozwiązania.  

  

 

Uchwała nr 6 z dnia 28.04.2015 

Członkowie Polskiej Rady Muzycznej obecni 28 kwietnia 2015 roku w Warszawie na 

Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Polskiej Rady Muzycznej uznali za niezbędne 

wypracowanie nowych rozwiązań z zakresu prawa podatkowego, dotyczących rocznego 

limitu 50% kosztów uzyskania przychodów dla artystów i twórców. Regulacje zapisane w 

Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uniemożliwiają odliczanie kosztów 

uzyskania po przekroczeniu progu 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego 



przedziału skali podatkowej. Stawia to muzyków i innych artystów w pozycji gorszej 

od pozostałych podatników. Polska Rada Muzyczna apeluje o zmianę tego przepisu i 

zobowiązuje Grupę Roboczą Środowiska Muzycznego ds. Socjalnych i Prawnych do prac nad 

znalezieniem racjonalnego rozwiązania. Wyjściową propozycją jest objęcie twórców 

stawką 20% kosztów uzyskania przychodu powyżej w/w limitu. 

 


