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KOMUNIKAT PRASOWY 

 

Intensywny rok Stowarzyszenia SYGNAŁ 

Stowarzyszenie SYGNAŁ zakończyło 2010 rok liczbą 27 szkoleń dla 
przedstawicieli organów ścigania, w tym dla policjantów z Wydziałów do Walki z 
Przestępczością Gospodarczą, dla szkół policji, prokuratury i biegłych sądowych, 
podnosząc tym samym skuteczność walki z piractwem telewizyjnym. Dziania w 
zakresie szkoleń będą kontynuowane w 2011 roku. 
  
W 2010 roku stowarzyszenie przeprowadziło łącznie 27 szkoleń dla organów ścigania. Wśród 
nich: szkolenie dla 50 policjantów z Wydziałów ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą woj. 
mazowieckiego oraz 19 szkoleń w Szkołach Policji w Katowicach, Legionowie, Pile, Słupsku 
oraz Szczytnie. Wzięło w nich udział około 1200 uczestników. Stowarzyszenie przeprowadziło 
także 6 szkoleń dla prokuratorów z jednostek podległych Prokuraturom Okręgowym 
z Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia, Ostrołęki, Tarnobrzega i Częstochowy (razem ponad 
170 uczestników). Listę działań dopełnia spotkanie dla biegłych sądowych, skierowane do 
kilkunastu uczestników. Przedmiotem szkoleń były metody walki z piractwem telewizyjnym, 
sposoby ochrony sygnału telewizyjnego. 
 
„Systematyczna współpraca z organami ścigania ma fundamentalne znaczenie dla 
efektywności walki z piractwem telewizyjnym. Wymiana doświadczeń oraz realizowane 
szkolenia są jej bardzo ważną częścią”, powiedział Paweł Gruba, prezes stowarzyszenia.  
 
W 2010 roku SYGNAŁ zainicjował kilkanaście akcji skierowanych przeciwko osobom 
zajmującym się sharingiem internetowym. Działania uniemożliwiające nieuprawniony odbiór 
programów zostały przeprowadzone na terenie całego kraju, m.in. w Chojnicach, Zduńskiej 
Woli, Lublinie, Opolu, Mielcu, Krakowie, Koszalinie, Kielcach, Katowicach, Bielsku-Białej, 
Rybniku i Drawsku Pomorskim.  
 

* * * 
Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ służy ochronie własności 
intelektualnej, jaką jest sygnał telewizyjny, tym samym praw konsumentów, nadawców, dystrybutorów 
i licencjodawców programów telewizyjnych. Jego celem jest przeciwdziałanie kradzieży sygnału telewizyjnego 
w sieciach kablowych i na platformach cyfrowych, wyłudzaniu i podrabianiu oryginalnego sprzętu, wprowadzaniu 
do obrotu fałszywych kart i dekoderów. Poprzez prowadzone działania, w szczególności edukacyjne, SYGNAŁ 
promuje konieczność poszanowania dóbr intelektualnych. Współpracuje z innymi organizacjami mającymi 
podobne cele, a także organami ścigania. Stowarzyszenie powstało w 2001 roku z inicjatywy CANAL+/CYFRY+, 
HBO oraz UPC Polska. Obecnie do stowarzyszenia należą także: ASTER, Cyfrowy Polsat, MTV Polska, Telewizja 
Nowej Generacji n, INEA Poznań, Satel, Lege Artis Service.  
 
 

 

 


