
Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
 
MINISTERSTWO
 

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 

KONGRES WOLNOSCI W INTERNECIE 

Pani 
Dorota Rzezewska 
Jan Wierzchon & Partnerzy Sp. J. 

Szanowna Pani, 

W ramach publicznych prac nazwanych Kongresem Wolnosci w Internecie rozpoczynamy prace 
warsztatu eksperckiego dotyczacego reformy praw wlasnosci intelektualnej w zmieniajacej sie 
rzeczywistosci cyfrowej. Do konca maja chcielibysmy wypracowac propozycje zalecen, zmian w 
prawie lub modeli postepowania. 

Czesc wniosk6w i zalecen wypracowanych w ramach warsztat6w moze zostac wykorzystana przy 
tworzeniu Karty Wolnosci w Internecie - dokumentu, kt6ry w jasny spos6b opisze prawa obywateli
tw6rc6w, odbiorc6w i posrednikow, uczni6w i nauczycieli - w srodowisku cyfrowym. 

Jako wspolprzewodniczacy warsztat6w, odpowiednio ze strony spolecznej i rzadowej, bylibysmy 
zaszczyceni, gdyby zechciala Pani wziac udzial w pracach naszego warsztatu w czesci dotyczacej 
reformy prawa wlasnosci przemyslowej. 

Pierwsze spotkanie grupy odbedzie sie w dniu 10 maja 2012 r, w godzinach 1200_1400 w sali 
konferencyjnej 101 w Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. 
Nastepne spotkania beda mialy miejsce w dniach 17 i 24 maja 2012 r. w tym samym miejscu w 
godzinach 1000_1400

• 

Wiecej informacji 0 naszych pracach znajdzie Pani pod adresem: 
http://mac.gov.plltag/kongres-wolnosci-w-intemecie/ 

Zalaczamy rowniez list ministra administracji i cyfryzacji Michala Boniego zapraszajacy do udzialu w 
warsztatach oraz wstepna agende poszczeg6lnych spotkari. 

Z wyrazami szacunku, r';/1 (\ /\ \i 
, J~\ 
i\'J " . . 

~arcin Olender~:KOrbela 
Ekspertka spoleczna gr py Przedstawiciel administracj i 

\
Wspolprzewodniczacy \ 

http://mac.gov.pl/taglkongres-wolnosci-w
interneciel 



Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
 
MINISTERSTWO
 

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 

KONGRES WOLNOSCI W INTERNECIE 

Pani 
Hanna Dreszer-Lichanska 
DRESZER GRENDA i WSPOLNICY SP. J. 
Kancelaria Patentowo-Prawna 

Szanowna Pani, 

W ramach publicznych prac nazwanych Kongresem Wolnosci w Internecie rozpoczynamy prace 
warsztatu eksperckiego dotyczacego reformy praw wlasnosci intelektualnej w zmieniajacej sie 
rzeczywistosci cyfrowej. Do konca maja chcielibysmy wypracowac propozycje zalecen, zmian w 
prawie lub modeli postepowania. 

Czesc wnioskow i zalecen wypracowanych w ramach warsztatow moze zostac wykorzystana przy 
tworzeniu Karty Wolnosci w Internecie - dokumentu, ktory w jasny sposob opisze prawa obywateli
tworcow, odbiorcow i posrednikow, uczniow i nauczycieli - w srodowisku cyfrowym. 

Jako wspolprzewodniczacy warsztatow, odpowiednio ze strony spolecznej i rzadowej, bylibysmy 
zaszczyceni, gdyby zechciala Pani wziac udzial w pracach naszego warsztatu w czesci dotyczacej 
reformy prawa wlasnosci przemyslowej. 

Pierwsze spotkanie grupy odbedzie sie w dniu 10 maja 2012 r. w godzinach 1200_1400 w sali 
konferencyjnej 101 w Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. 
Nastepne spotkania beda mialy miejsce w dniach 17 i 24 maja 2012 r. w tym samym miejscu w 
godzinach 1000_1400

• 

Wiecej informacji 0 naszych pracach znajdzie Pani pod adresem: 
http://mac.gov.pl/tag/kongres-wolnosci-w-internecie/ 

Zalaczarny rowniez list ministra administracji i cyfryzacji Michala Boniego zapraszajacy do udzialu w 
warsztatach oraz wstepna agende poszczegol ch spotkan, 

~I~' 
r, 

Z wyrazami szacunku, \ ) 

(\(: 

\ . I 01\ \ f\.-r-Anna Korbela M arcin erJte'r 

Ekspertka spoleczna grupy przedst\iciel administracji 

W spolprzewodniczacy • 

http://mac.gov.pl/taglkongres-wolnosci-w
interneciel 



Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
 
MINISTERSTWO
 

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 

KONGRES WOLNOSCI W INTERNECIE 

Pan 
Lukasz Jachowicz 

Szanowny Panie, 

W ramach publicznych prac nazwanych Kongresem Wolnosci w Intemecie rozpoczynamy prace 
warsztatu eksperckiego dotyczacego reformy praw wlasnosci intelektualnej w zmieniajacej sie 
rzeczywistosci cyfrowej. Do konca maja chcielibysmy wypracowac propozycje zalecen, zmian w 
prawie lub modeli postepowania, 

Czesc wnioskow i zalecen wypracowanych w ramach warsztatow mote zostac wykorzystana przy 
tworzeniu Karty Wolnosci w Intemecie - dokumentu, ktory w jasny sposob opisze prawa obywateli 
tworcow, odbiorcow i posrednikow, uczniow i nauczycieli - w srodowisku cyfrowym. 

Jako wspolprzewodniczacy warsztatow, odpowiednio ze strony spolecznej i rzadowej, bylibysmy 
zaszczyceni, gdyby zechcial Pan wziac udzial w pracach naszego warsztatu w czesci dotyczacej 
reformy prawa wlasnosci przemyslowej. 

Pierwsze spotkanie grupy odbedzie sie w dniu 10 maja 2012 r. w godzinach 1200_1400 w Sali 
konferencyjnej 101 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. 
Nastepne spotkania beda mialy miejsce w dniach 17 i 24 maja 2012 r, w tym samym miejscu w 
godzinach 1000_1400 

• 

Wiecej informacji 0 naszych pracach znajdzie Pan pod adresem: 
http://mac.gov.pl/tag/kongres-wolnosci-w-intemecie/ 

Zalaczamy rowniez list ministra administracji i cyfryzacji Michala Boniego zapraszajacy do udzialu w 
warsztatach oraz wstepna agende poszczegolnych spotkan, 

Z wyrazami szacunku, 

rupy 

polprzewodniczacy 

http://mac. gOY.pl/tag/kongres-w oInosci-w
internecie/ 



Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
 
MINISTERSTWO
 

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 

KONGRES WOLNOSCI W INTERNECIE 

Pani 
Krystyna Szczepanowska-Kozlowska 
DLA Piper Wiater Sp. k. 

Szanowna Pani, 

W ramach publicznych prac nazwanych Kongresem Wolnosci w Internecie rozpoczynamy prace 
warsztatu eksperckiego dotyczacego reformy praw wlasnosci intelektualnej w zmieniajacej sie 
rzeczywistosci cyfrowej. Do konca maja chcielibysmy wypracowac propozycje zaleceri, zmian w 
prawie lub modeli postepowania, 

Czesc wnioskow i zaleceri wypracowanych w ramach warsztatow moze zostac wykorzystana przy 
tworzeniu Karty Wolnosci w Internecie - dokumentu, ktory w jasny sposob opisze prawa obywateli 
tworcow, odbiorcow i posrednikow, uczniow i nauczycieli - w srodowisku cyfrowym. 

Jako wspolprzewodniczacy warsztatow, odpowiednio ze strony spolecznej i rzadowej, bylibysmy 
zaszczyceni, gdyby zechciala Pani wziac udzial w pracach naszego warsztatu w czesci dotyczacej 
reformy prawa wlasnosci przemyslowej. 

Pierwsze spotkanie grupy odbedzie sie w dniu 10 maja 2012 r, w godzinach 1200_1400 w sali 
konferencyjnej 101 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. 
Nastepne spotkania beda mialy miejsce w dniach 17 i 24 maja 2012 r, w tym samym miejscu w 
godzinach 1000_1400 

. 

Wiecej informacji 0 naszych pracach znajdzie Pani pod adresem: 
http://mac.gov.pl/taglkongres-wolnosci-w-intemecie/ 

Zalaczamy rowniez list ministra administracji i cyfryzacji Michala Boniego zapraszajacy do udzialu w 
warsztatach oraz wstepna agende poszczegolnych spotkan, 

Z wyrazami szacunku, 

(\ 

Przedstawiciel administracji 

Wspolprzewodniczacy ". 

\ -, 

http://mac.gov.plltag/kongres-wolnosci-w
interneciel 



Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.. 

RZECZPOSPOLIT A POLSKA
 
MINISTERSTWO
 

ADMINISTRACJI I CYF'RYZACJI
 

KONGRES WOLNOSCI W INTERNECIE 

Pani 
Aurelia Nowicka 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
WPoznaniu 

Szanowna Pani, 

W ramach publicznych prac nazwanych Kongresem Wolnosci w Internecie rozpoczynamy prace 
warsztatu eksperckiego dotyczacego reformy praw wlasnosci intelektualnej w zmieniajacej sie 
rzeczywistosci cyfrowej. Do konca maja chcielibysmy wypracowac propozycje zalecen, zmian w 
prawie lub modeli postepowania. 

Czesc wniosk6w i zaleceri wypracowanych w ramach warsztat6w moze zostac wykorzystana przy 
tworzeniu Karty Wolnosci w Internecie - dokumentu, kt6ry w jasny spos6b opisze prawa obywateli 
tw6rc6w, odbiorc6w i posrednikow, uczni6w i nauczycieli - w srodowisku cyfrowym. 

Jako wspolprzewodniczacy warsztat6w, odpowiednio ze strony spolecznej i rzadowej, bylibysmy 
zaszczyceni, gdyby zechciala Pani wziac udzial w pracach naszego warsztatu w czesci dotyczacej 
reformy prawa wlasnosci przemyslowej. 

1200 1400 Pierwsze spotkanie grupy odbedzie sie w dniu 10 maja 2012 r. w godzinach _ w Sali 
konferencyjnej 101 w Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. 
Nastepne spotkania beda mialy miejsce w dniach 17 i 24 maja 2012 r. w tym samym miejscu w 
godzinach 1000_1400

• 

Wiecej informacji 0 naszych pracach znajdzie Pani pod adresem: 
http://mac.gOY.pl/tag/kongres-wolnosci-w-internecie/ 

Zalaczamy rowniez list ministra administracji i cyfryzacji Michala Boniego zapraszajacy do udzialu w 
warsztatach oraz wstepna agende poszczeg6lnych spotkan, 

(\, 
I lJ ~ ) Iz wyrazami SZQ£unku'r\ \ \.Jv 

AJI. ~O~ M,a~n 0 ender 

Ekspe4ka spoleczna gru y przedst,~~iciel administracji 

Wspo rzewodniczacy \ 

\ 
\ 

http://mac.gov.pUtag/kongres-wolnosci-w
interneciel 



Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
 
MINISTERSTWO
 

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 

KONGRES WOLNOSCI W INTERNECIE 

Pani 
Agata Waclawik-Wejman 
Dyrektor ds. Relacji Rzadowych 
Google Polska Sp. z 0.0. 

Szanowna Pani, 

W ramach publicznych prac nazwanych Kongresem Wolnosci w Intemecie rozpoczynamy prace 
warsztatu eksperckiego dotyczacego reformy praw wlasnosci intelektualnej w zmieniajacej sie 
rzeczywistosci cyfrowej. Do konca maja chcielibysmy wypracowac propozycje zalecen, zmian w 
prawie lub modeli postepowania, 

Czesc wniosk6w i zalecen wypracowanych w ramach warsztat6w moze zostac wykorzystana przy 
tworzeniu Karty Wolnosci w Intemecie - dokumentu, kt6ry w jasny spos6b opisze prawa obywateli 
tw6rc6w, odbiorc6w i posrednikow, uczni6w i nauczycieli - w srodowisku cyfrowym. 

Jako wspolprzewodniczacy warsztat6w, odpowiednio ze strony spolecznej i rzadowej, bylibysmy 
zaszczyceni, gdyby zechciala Pani wziac udzial w pracach naszego warsztatu w czesci dotyczacej 
reformy prawa wlasnosci przemyslowej. 

1200_1400 Pierwsze spotkanie grupy odbedzie sie w dniu 10 maja 2012 r. w godzinach w sali 
konferencyjnej 101 w Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, aI. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. 
Nastepne spotkania beda mialy miejsce w dniach 17 i 24 maja 2012 r. w tym samym miejscu w 
godzinach 1000_1400 

• 

Wiecej informacji 0 naszych pracach znajdzie Pani pod adresem: 
http://mac.gov.pl/tag/kongres-wolnosci-w-intemecie/ 

Zalaczamy rowniez list ministra administracji i cyfryzacji Michala Boniego zapraszajacy do udzialu w 
warsztatach oraz wstepna agende poszczeg6lnych spotkari. 

Z wyrazami szacunku, ~\ 
\ \ 

(\~~\.. \~ 
Marci 01 der 

http://mac.gov.pVtaglkongres-wolnosci-w
interneciel 



Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
 
MINISTERSTWO
 

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 

KONGRES WOLNOSCI W INTERNECIE 

Pani 
Alicja Adamczak 
Prezes 
Urzedu Patentowego RP 

Szanowna Pani, 

W ramach publicznych prac nazwanych Kongresem Wolnosci w Internecie rozpoczynamy prace 
warsztatu eksperckiego dotyczacego reformy praw wlasnosci intelektualnej w zmieniajacej sie 
rzeczywistosci cyfrowej. Do konca maja chcielibysmy wypracowac propozycje zaleceri, zmian w 
prawie lub modeli postepowania, 

Czesc wniosk6w i zalecen wypracowanych w ramach warsztat6w moze zostac wykorzystana przy 
tworzeniu Karty Wolnosci w Internecie - dokumentu, kt6ry w jasny spos6b opisze prawa obywateli 
tw6rc6w, odbiorc6w i posrednikow, uczni6w i nauczycieli - w srodowisku cyfrowym. 

Jako wspolprzewodniczacy warsztat6w, odpowiednio ze strony spolecznej i rzadowej, bylibysmy 
zaszczyceni, gdyby zechciala Pani wziac udzial w pracach naszego warsztatu w czesci dotyczacej 
reformy prawa wlasnosci przemyslowej. 

1200_1400 Pierwsze spotkanie grupy odbedzie sie w dniu 10 maja 2012 r. w godzinach w Sali 
konferencyjnej 101 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. 
Nastepne spotkania beda rnialy miejsce w dniach 17 i 24 maja 2012 r. w tym samym miejscu w 
godzinach 1000_1400 

. 

Wiecej informacji 0 naszych pracach znajdzie Pani pod adresem: 
http://mac.gov.pl/tag/kongres-wolnosci-w-intemecie/ 

Zalaczamy rowniez list ministra administracji i cyfryzacji Michala Boniego zapraszajacy do udzialu w 
warsztatach oraz wstepna agende poszczeg6lnych spotkan, 

(\
i \Z wyrazami szacunku, , 
\ 

(\ 
i \
\ ; 

Eks ertka spoleczna g py Przedstawiciel administracji
 

Wspolprzewodniczacy \
 

http://mac.gov.pVtaglkongres-wolnosci-w
interneciel 



Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
 
MINISTERSTWO
 

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 

KONGRES WOLNOSCI W INTERNECIE 

Pan 
Cezary Sledziewskl 
PKPP Lewiatan 

Szanowny Pan ie, 

W ramach publicznych prac nazwanych Kongresem Wolnosci w Intemecie rozpoczynamy prace 
warsztatu eksperckiego dotyczacego reformy praw wlasnosci intelektualnej w zmieniajacej sie 
rzeczywistosci cyfrowej. Do konca maja chcielibysmy wypracowac propozycje zalecen, zmian w 
prawie lub modeli postepowania. 

Czesc wniosk6w i zalecen wypracowanych w ramach warsztat6w moze zostac wykorzystana przy 
tworzeniu Karty Wolnosci w Intemecie - dokumentu, kt6ry w jasny spos6b opisze prawa obywateli 
tw6rc6w, odbiorc6w i posrednikow, uczni6w i nauczycieli - w srodowisku cyfrowym. 

Jako wspolprzewodniczacy warsztat6w, odpowiednio ze strony spolecznej i rzadowej, bylibysmy 
zaszczyceni, gdyby zechcial Pan wziac udzial w pracach naszego warsztatu w czesci dotyczacej 
reformy prawa wlasnosci przemyslowej, 

1200_1400 Pierwsze spotkanie grupy odbedzie sie w dniu 10 maja 2012 r. w godzinach w Sali 
konferencyjnej 101 w Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. 
Nastepne spotkania beda mialy miejsce w dniach 17 i 24 maja 2012 r. w tym samym miejscu w 
godzinach 1000_1400 

• 

Wiecej informacji 0 naszych pracach znajdzie Pan pod adresem: 
http://mac.gov.pl/tag/kongres-wolnosci-w-intemecie/ 

Zalaczamy rowniez list ministra administracji i cyfryzacji Michala Boniego zapraszajacy do udzialu w 
warsztatach oraz wstepna agende poszczeg6lnych spotkan. 

(\ 

Z wyrazami szacunku, [ '" 

-: \) 
A ~arll~~ 

Eksp rtka spoleczna gr py Przeds~awiciel administracji 

Wsp lprzewodniczacy \ 

http://mac.gov.pl/tag/kongres-wolnosci-w
internecie/ 



Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
 
MINISTERSTWO
 

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 

KONGRES WOLNOSCI W INTERNECIE 

Pan 
Michal Woiniak 
Fundacja Wolnego i Otwartego 
Oprogramowania 

Szanowny Panie, 

W ramach publicznych prac nazwanych Kongresem Wolnosci w Intemecie rozpoczynamy prace 
warsztatu eksperckiego dotyczacego reformy praw wlasnosci intelektualnej w zmieniajacej sie 
rzeczywistosci cyfrowej. Do korica maja chcielibysmy wypracowac propozycje zalecen, zmian w 
prawie lub modeli postepowania. 

Czesc wniosk6w i zalecen wypracowanych w ramach warsztat6w moze zostac wykorzystana przy 
tworzeniu Karty Wolnosci w Intemecie - dokumentu, kt6ry w jasny spos6b opisze prawa obywateli
tworcow, odbiorc6w i posrednikow, uczniow i nauczycieli - w srodowisku cyfrowym. 

Jako wspolprzewodniczacy warsztat6w, odpowiednio ze strony spolecznej i rzadowej, bylibysmy 
zaszczyceni, gdyby zechcial Pan wziac udzial w pracach naszego warsztatu w czesci dotyczacej 
reformy prawa wlasnosci przemyslowej. 

1200_1400 Pierwsze spotkanie grupy odbedzie sie w dniu 10 maja 2012 r. w godzinach w Sali 
konferencyjnej 101 w Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. 
Nastepne spotkania beda mialy miejsce w dniach 17 i 24 maja 2012 r, w tym samym miejscu w 
godzinach 1000_1400

• 

Wiecej informacji 0 naszych pracach znajdzie Pan pod adresem: 
http://mac.gov.plltag/kongres-wolnosci-w-intemecie/ 

Zalaczamy rowniez list ministra administracji i cyfryzacji Michala Boniego zapraszajacy do udzialu w 
warsztatach oraz wstepna agende poszczegolnych spotkari, 

Z wyrazami szacunku, \\ 
M0t~~ 

Przedstawiciel administracji 

spolprzewodniczacy '\ 

http://mac.gov.plltaglkongres-wolnosci-w
interneciel 



Warszawa, 26 kwietnia 2012 r... 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
 
MINISTERSTWO
 

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 

KONGRES WOLNOSCI W INTERNECIE 

Pan 
Ryszard Skubisz 
Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodowskiej 
w Lublinie 

Szanowny Pan ie, 

W ramach publicznych prac nazwanych Kongresem Wolnosci w Internecie rozpoczynamy prace 
warsztatu eksperckiego dotyczacego reformy praw wlasnosci intelektualnej w zmieniajacej sie 
rzeczywistosci cyfrowej. Do konca maja chcielibysmy wypracowac propozycje zalecen, zmian w 
prawie lub modeli postepowania, 

Czesc wniosk6w i zalecen wypracowanych w ramach warsztat6w moze zostac wykorzystana przy 
tworzeniu Karty Wolnosci w Internecie - dokumentu, kt6ry w jasny spos6b opisze prawa obywateli 
tw6rc6w, odbiorc6w i posrednikow, uczni6w i nauczycieli - w srodowisku cyfrowym. 

Jako wspolprzewodniczacy warsztat6w, odpowiednio ze strony spolecznej i rzadowej, bylibysmy 
zaszczyceni, gdyby zechcial Pan wziac udzial w pracach naszego warsztatu w czesci dotyczacej 
reformy prawa wlasnosci przemyslowej. 

Pierwsze spotkanie grupy odbedzie silt' w dniu 10 maja 2012 r. w godzinach 1200_1400 w Sali 
konferencyjnej 101 w Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. 
Nastepne spotkania beda mialy miejsce w dniach 17 i 24 maja 2012 r. w tym samym miejscu w 
godzinach 1000_1400

• 

Wiecej informacj i 0 naszych pracach znajdzie Pan pod adresem: 
http://mac.gov.plltaglkongres-wolnosci-w-internecie/ 

Zalaczamy rowniez list ministra administracji i cyfryzacji Michala Boniego zapraszajacy do udzialu w 
warsztatach oraz wstepna agende poszczeg6lnych spotkan, 

Anna Korbela 

E spertka spoleczn· grupy Przedstawiciel administracji 
i 

Wspofprzewodniczacy 
\ 

\ 
\. 

http://mac.gov.pl/taglkongres-wolnosci-w
interneciel 



Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
 
MINISTERSTWO
 

ADMINISTRACJIICYFRYZACn
 

KONGRES WOLNOSCI W INTERNECIE 

Pan 
Wlodzimierz Marcinski 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Szanowny Panie, 

W ramach publicznych prac nazwanych Kongresem Wolnosci w Internecie rozpoczynamy prace 
warsztatu eksperckiego dotyczacego reformy praw wlasnosci intelektualnej w zmieniajacej sie 
rzeczywistosci cyfrowej. Do konca maja chcielibysmy wypracowac propozycje zaleceri, zmian w 
prawie lub modeli postepowania, 

Czesc wniosk6w i zalecen wypracowanych w ramach warsztat6w moze zostac wykorzystana przy 
tworzeniu Karty Wolnosci w Internecie - dokumentu, kt6ry w jasny spos6b opisze prawa obywateli 
tworcow, odbiorc6w i posrednikow, uczni6w i nauczycieli - w srodowisku cyfrowym. 

Jako wspolprzewodniczacy warsztat6w, odpowiednio ze strony spolecznej i rzadowej, bylibysmy 
zaszczyceni, gdyby zechcial Pan wziac udzial w pracach naszego warsztatu w czesci dotyczacej 
reformy prawa wlasnosci przemyslowej. 

Pierwsze spotkanie grupy odbedzie sie w dniu 10 maja 2012 r. w godzinach 1200_1400 w Sali 
konferencyjnej 101 w Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. 
Nastepne spotkania beda mialy miejsce w dniach 17 i 24 maja 2012 r. w tym samym miejscu w 
godzinach 1000 _1400 

. 

Wiecej informacji 0 naszych pracach znajdzie Pan pod adresem: 
http://mac.gov.plltag/kongres-wolnosci-w-internecie/ 

Zalaczamy rowniez list ministra administracji i cyfryzacji Michala Boniego zapraszajacy do udzialu w 
warsztatach oraz wstepna agende poszczeg6lnych spotkan. 

Z wyrazami szacunku, 

\ , 
\ 
\ 

\. 

hllp:llmac.gov.plltaglkongres-wolnosci-w
interneciel 



Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.. 

RZECZPOSPOLIT A POLSKA
 
MINISTERSTWO
 

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 

KONGRES WOLNOSCI W INTERNECIE 

Pan 
Maciej Gawronski 
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 

Szanowny Panie, 

W ramach publicznych prac nazwanych Kongresem Wolnosci w Intemecie rozpoczynamy prace 
warsztatu eksperckiego dotyczacego reformy praw wlasnosci intelektualnej w zmieniajacej sie 
rzeczywistosci cyfrowej. Do konca maja chcielibysmy wypracowac propozycje zaleceri, zmian w 
prawie lub modeli postepowania. 

Czesc wniosk6w i zalecen wypracowanych w ramach warsztat6w moze zostac wykorzystana przy 
tworzeniu Karty Wolnosci w Intemecie - dokumentu, kt6ry w jasny spos6b opisze prawa obywateli 
tw6rc6w, odbiorc6w i posrednikow, uczni6w i nauczycieli - w srodowisku cyfrowym. 

Jako wspolprzewodniczacy warsztat6w, odpowiednio ze strony spolecznej i rzadowej, bylibysmy 
zaszczyceni, gdyby zechcial Pan wziac udzial w pracach naszego warsztatu w czesci dotyczacej 
reformy prawa wlasnosci przemyslowej. 

Pierwsze spotkanie grupy odbedzie sie w dniu 10 maja 2012 r. w godzinach 1200_1400 w Sali 
konferencyjnej 101 w Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. 
Nastepne spotkania beda mialy miejsce w dniach 17 i 24 maja 2012 r. w tym samym miejscu w 
godzinach 1000_1400 

• 

Wiecej informacji 0 naszych pracach znajdzie Pan pod adresem: 
http://mac.gov.pl/tag/kongres-wolnosci-w-intemecie/ 

Zalaczamy rowniez list ministra administracji i cyfryzacji Michala Boniego zapraszajacy do udzialu w 
warsztatach oraz wstepna agende poszczeg6lnych spotkan,

I 

Z wyrazami szacunku, \\~ ~ "I (\f\\ \ 
, 

• \ / I '\~. I~
lAnna Korbela \ 

Ekspertka spolecznalgrupy Przedsiawiciel administracji 

Wspolprzewodniczacy \ 

http://mac.gov.pUtag/kongres-wolnosci-w
interneciel 



Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
 
MINISTERSTWO
 

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 

KONGRES WOLNOSCI W INTERNECIE 

Pani 
Beata Jaczewska 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Srodowiska 

Szanowna Pani, 

W ramach publicznych prac nazwanych Kongresem Wolnosci w Internecie rozpoczynamy prace 
warsztatu eksperckiego dotyczacego reformy praw wlasnosci intelektualnej w zrnieniajacej sie 
rzeczywistosci cyfrowej. Do korica maja chcielibysmy wypracowac propozycje zalecen, zmian w 
prawie lub modeli postepowania, 

Czesc wnioskow i zaleceri wypracowanych w ramach warsztatow moze zostac wykorzystana przy 
tworzeniu Karty Wolnosci w Internecie - dokumentu, ktory w jasny sposob opisze prawa obywateli 
tworcow, odbiorcow i posrednikow, uczniow i nauczycieli - w srodowisku cyfrowym. 

Jako wspolprzewodniczacy warsztatow, odpowiednio ze strony spolecznej i rzadowej, bylibysmy 
zaszczyceni, gdyby zechciala Pani wziac udzial w pracach naszego warsztatu w czesci dotyczacej 
reformy prawa wlasnosci przemyslowej. 

1200_1400 Pierwsze spotkanie grupy odbedzie sie w dniu 10 maja 2012 r. w godzinach w sali 
konferencyjnej 101 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie, 
Nastepne spotkania beda mialy miejsce w dniach 17 i 24 maja 2012 r, w tym samym miejscu w 
godzinach 1000_1400 

• 

Wiecej informacji 0 naszych pracach znajdzie Pani pod adresem: 
http://mac.gOY.pl/tag/kongres-wolnosci-w-internecie/ 

Zalaczamy rowniez list ministra administracji i cyfryzacji Michala Boniego zapraszajacy do udzialu w 
warsztatach oraz wstepna agende poszczegolnych spotkan, 

. liZwyrazami szacunku, (~ 
Anna ocbela 1 M~in Olend~ 

Ek pertka spolecznaJrupy przedst~iciel administracji 

Wspolprzewodniczacy 

hllp://mac.gov.pl/tag/kongres-wolnosci-w
internecie/ 



Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
 
MINISTERSTWO
 

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
 

KONGRES WOLNOSCI W INTERNECIE 

Pan 
Marek Bury 
Politechnika Warszawska 

Szanowny Panie, 

W ramach publicznych prac nazwanych Kongresem Wolnosci w Intemecie rozpoczynamy prace 
warsztatu eksperckiego dotyczacego reformy praw wlasnosci intelektualnei w zmieniajacej sie 
rzeczywistosci cyfrowej. Do korica maja chcielibysmy wypracowac propozycje zaleceri, zmian w 
prawie lub modeli postepowania. 

Czesc wniosk6w i zaleceri wypracowanych w ramach warsztat6w moze zostac wykorzystana przy 
tworzeniu Karty Wolnosci w Intemecie - dokumentu, kt6ry w jasny spos6b opisze prawa obywateli 
tworcow, odbiorc6w i posrednikow, uczniow i nauczycieli - w srodowisku cyfrowym. 

Jako wspolprzewodniczacy warsztat6w, odpowiednio ze strony spolecznej i rzadowej, bylibysmy 
zaszczyceni, gdyby zechcial Pan wziac udzial w pracach naszego warsztatu w czesci dotyczacej 
reformy prawa wlasnosci przemyslowej. 

Pierwsze spotkanie grupy odbedzie sie w dniu 10 maja 2012 r. w godzinach 12°°_14°° w Sali 
konferencyjnej 101 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. 
Nastepne spotkania beda mialy miejsce w dniach 17 i 24 maja 2012 r. w tym samym miejscu w 
godzinach 10°0_14°°. 

Wiecej informacji 0 naszych pracach znajdzie Pan pod adresem: 
http://mac.gov.plltaglkongres-wolnosci-w-intemecie/ 

Zalaczamy rowniez list ministra administracji i cyfryzacji Michala Boniego zapraszajacy do udzialu w 
warsztatach oraz wstepna agende poszczegolnych spotkan. 

~ D). Z wyrazami szacunku, 

.~ n ~ 
Anna Korbel, M~lin Ole der 

Ekspertka sPole1zna grupy Przedst~\viciel administracji 

Wspolprzewodniczacy \\. 

http://mac.gov.pl/tag/kongres-wolnosci-w
internecie/ 


