Warszawa, 09 grudnia 2020 r.

INFORMACJA PRASOWA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MUZYKÓW RP – grudzień 2020
W czerwcu 2020 po pierwszym Walnym Zebraniu Członków swoja kadencję rozpoczął nowy zarząd
ZZMRP z przewodniczącą Wandą Kwietniewska.
Głównym celem nowego Zarządu jest zbudowanie silnej organizacji mającej realny wpływ na
stanowienie i przestrzeganie prawa w sektorze kultury ze szczególnym odniesieniem do polskiego
rynku muzycznego. Związek Zawodowy Muzyków RP będzie występował we wszystkich sprawach
istotnych dla bytu polskich muzyków i przyszłości kultury polskiej.
W ostatnich miesiącach zabieraliśmy głos w następujących sprawach:
1. Uruchomienia programu pomocy dla artystów pracujących na „umowach śmieciowych”
2. Opłaty reprograficznej.
3. Ustawy o statusie artysty.
4. Ustawowego zwiększenia kwot polskiej muzyki w radiu i tv.
5. Niejasnych zapisów regulaminu stypendialnego Ministerstwa KDNiS na rok 2021.
6. Zakwestionowania przez ZUS legalności zawierania umów o dzieło w Filharmonii Łódzkiej.
7. Przywrócenia świadczeń tantiemowych ograniczonych w związku z epidemią
Zarząd Związku Zawodowego Muzyków RP z niepokojem obserwuje wiele przekłamań pojawiających
się w publicznym obiegu, jak choćby w listopadzie po ogłoszeniu nazw firm beneficjentów Funduszu
Wsparcia Kultury MKDNiS. Na nasze środowisko wylała się fala niechęci społecznej, a polscy artyści
przedstawieni zostali opinii publicznej w świetle rażąco niekorzystnym. Niezwykle szkodliwe dla polskie
kultury są również informacje dotyczące opłaty reprograficznej. Niestety od lat obserwujemy
wzmożone działania lobbystów reprezentujących interesy gigantów technologicznych, producentów
tych urządzeń, którzy dysponując ogromnymi budżetami walczą agresywnie w Internecie i innych
mediach przeciwko wprowadzeniu opłat nazywając opłatę reprograficzną – podatkiem od smartfonów
i strasząc podwyżkami cen sprzętu. Odbieramy to jako szczególnie szkodliwą działalność.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie wymagającej wyjaśnienia, komentarza, czy jasnego
stanowiska środowiska muzycznego. Reprezentujemy polskich muzyków bez podziału na style, gatunki.
Zrzeszamy zarówno wielkie gwiazdy jak i nikomu nie znanych, a ciężko pracujących na co dzień
muzyków. Proszę o nas pamiętać i korzystać z naszej wiedzy i doświadczenia.
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