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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ  

W 2017 roku Stowarzyszenie Sygnał obchodziło 15.lecie działalności. Dynamiczne zmiany zachodzące 
w branży mediowej spowodowały kilka lat temu konieczność zrewidowania założeń i metod działania 
organizacji koncentrujących się na internetowych naruszeniach własności intelektualnej. Główne 
obszary działalności, które i w minionym roku były filarami działalności Stowarzyszenia, to edukacja 
rynku, współpraca z organami ścigania i działalność badawczo-analityczna. 

Do najważniejszych inicjatyw Sygnału należała organizacja szkoleń dla organów ścigania i warsztatów 
dla firm członkowskich, prezentowanie stanowisk w najistotniejszych kwestiach związanych z 
wyzwaniami rynku audiowizualnego i walką z piractwem, uczestnictwo dyskusjach na temat ochrony 
własności intelektualnej. Bardzo ważne miejsce zajęły działania dotyczące realizacji strategii „follow 
the money”, w tym kontynuacja kampanii kierowanej do rynku reklamowego mającej na celu 
zachęcenie do odpowiedzialnego lokowania budżetów reklamowych w internecie.  

W 2017 roku przy współpracy Sygnału powstał kolejny raport prezentujący skalę piractwa w Polsce - 
„Piractwo w internecie - straty dla kultury i gospodarki. Analiza wpływu zjawiska piractwa 
internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury" (raport został przygotowany 
przez Deloitte na zlecenie Kreatywnej Polski). 

2017: SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1.  Członkowie Stowarzyszenia Sygnał 

W 2017 roku w związku ze zmianami właścicielskimi ze Stowarzyszenia Sygnał wystąpiła firma 
Multimedia Polska. Obecnie członkami Stowarzyszenia Sygnał jest 21 firm branży audiowizualnej. 
Są to: A+E Networks, BBC Worldwide Polska, Cyfrowy Polsat, Discovery Polska, FOX International 
Channels Poland, HBO Polska, Irdeto, ITI Neovision, Kino Polska TV, MTG World Ltd, NAGRA, 
Onet, Sony Pictures Television, Telewizja Polsat, Telewizja Polska S.A., Turner Broadcasting 
System Poland, TVN, Universal Networks International, Viacom International Media Networks 
Northern Europe, The Walt Disney Company (Polska), ZPR Media. 

2. Zmiany w składzie Zarządu  

Walne Zebranie Członków odbyło się w dniu 8 marca 2017 r. Podczas spotkania zostało przyjęte 
sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe.  

Teresa Wierzbowska (Cyfrowy Polsat S.A.) została ponownie wybrana Prezesem Zarządu. 
Wiceprzewodniczącymi zostali: Anna Słoboda - Wiceprezes (TVN); Andrzej Zarębski – Wiceprezes 
(Andrzej Zarębski i Wspólnicy). W gronie Członków Zarządu znaleźli się po raz kolejny: Jakub 
Kupniewski (IT Neovision S.A.), Karolina Makowska (TVN), Jarosław Mojsiejuk (Cyfrowy Polsat), 
Zbigniew Taraś (ITi Neovision). Nowymi Członkami Zarządu zostali: Andrzej Garapich (Telewizja 
Polska S.A.), Anna Łuczyńska (HBO Polska). Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Dariusz 
Działkowski, Marek Chmielewski, Anna Niburska i Bronisława Maślanka. W skład Sądu 
Koleżeńskiego weszli: Ernest Hetman, Łukasz Sternowski, Adam Świderski. 



   

 
  

3. Współpraca z innymi organizacjami 

 22 maja br. podczas konferencji PIKE w Sopocie Stowarzyszenie Sygnał podpisało 
porozumienie z PISF w sprawie współpracy. Przewiduje ono podejmowanie wspólnych 
działań mających na celu promowanie uczciwości w obrocie treściami audiowizualnymi w 
internecie oraz wspieranie inicjatyw ograniczających skalę piractwa audiowizualnego.  

 27 czerwca 2017 r. Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał oraz 
Wiceprezesi Zarządu Anna Słoboda i Andrzej Zarębski weszli w skład Zarządu nowej 
kadencji Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej KIGEiT. W Izbie zajmują się 
zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej, w tym treści 
audiowizualnych oraz walką z piractwem. 

 28 czerwca 2017 r. Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Sygnału została Członkiem 
Zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska, którego Sygnał jest członkiem od 2016 roku.  

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ŚCIGANIA 

1. Szkolenia  

Szkolenia dla organów ścigania, prowadzone od początku istnienia Sygnału, były bardzo ważną 
częścią jego działań w 2017 roku – odbyło się ich 24 dla 1097 uczestników.  

 5 szkoleń dla 163 prokuratorów Prokuratur Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratur 
Okręgowych  w Rzeszowie (30 osób), w Bielsku Białej (35 osób), w Warszawie (33 osoby), 
Warszawa-Praga (25 osób), w Opolu (40 osób). 

 15 szkoleń w Szkołach Policji dla 554 uczestników: w Legionowie (5 szkoleń dla 60 
uczestników), Szczytnie (3 dla 44 uczestników), Pile (5 dla 320 uczestników) i Katowicach (2 
dla 130 uczestników).  

 4 szkolenia dla 380 policjantów Komend Wojewódzkich - województwa 
zachodniopomorskiego (KWP Szczecin, 80 uczestników), mazowieckiego (KWP Radom, 100 
uczestników), dolnośląskiego (KWP Wrocław, 100 osób), lubelskiego  (KWP Lublin, 100 osób). 

2. Konferencje realizowane we współpracy z organami ścigania 

W 2017 roku Stowarzyszenie Sygnał było współorganizatorem konferencji w Szkołach Policji, 
uczestniczyło w spotkaniach na zaproszenie innych instytucji i organizacji.  

 W dniach 19-20 kwietnia 2017 Sygnał wziął udział w konferencji „Walka z kradzieżą sygnału 
telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej” w Szkole Policji 
w Pile przygotowanej dla policjantów z Wydziałów ds. Walki z PG i Zwalczania 
Cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji i komend wojewódzkich. Zarząd Sygnału 
reprezentowali: Teresa Wierzbowska, Anna Słoboda, Karolina Makowska, Andrzej Garapich i 
Jarosław Mojsiejuk, który omówił wyzwania w walce z kradzieżą treści audiowizualnych.  

 W dniach 12-14 czerwca 2017 r. podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Szkole 
Policji w Szczytnie pt. „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej” omawiano 
m.in. trendy cyberprzestępczości, monitorowanie zagrożeń w Internecie i zwalczanie ich, 
edukacja funkcjonariuszy. Stowarzyszenie Sygnał reprezentowała Karolina Makowska.  

 2-4 października 2017 – Sygnał wziął udział w Letniej Szkole Cyberbezpieczeństwa w Szkole 
Policji w Szczytnie. W gronie prelegentów znaleźli się przedstawiciele Szkoły, Ministerstwa 
Cyfryzacji, KWP, Prokuratury Krajowej, oficerowie łącznikowi z USA i Wielkiej Brytanii oraz 



   

 
  

polscy przedstawiciele w European multidisciplinary platform against criminal threats. Głos 
zabrali także reprezentanci Związku Banków Polskich, Narodowego Centrum 
Cyberbezpieczeństwa, Grupy Allegro oraz ZPAV. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy z 
Biura ds. Walki z  Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz komendanci i zastępcy 
komendantów wojewódzkich policji z całej Polski. Przedstawiciele Sygnału - Teresa 
Wierzbowska i Jarosław Mojsiejuk mówili o skali i wymiarze gospodarczym piractwa.  

 18-20 października 2017 r. – Sygnał uczestniczył w szkoleniu organizowanym w Szklarskiej 
Porębie przez Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP we Wrocławiu dla funkcjonariuszy 
KWP całego kraju zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości. Obecni byli także 
przedstawiciele Prokuratury Regionalnej oraz Prokuratur Okręgowych z województwa 
dolnośląskiego i opolskiego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz organizacje 
współpracujące z organami ścigania w zakresie przestępczości internetowej. Omawiano 
trendy w cyberprzestępczości, zagrożenia transakcji elektronicznych, kradzież tożsamości, 
bezpieczeństwo systemów bankowości internetowej, tematy związane z ochroną własności 
intelektualnej. 

3. Akcje policji – współpraca Sygnału 

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2017 roku członkowie Sygnału wspierali prowadzenie akcji 
policji. Przykładowe akcje: 

 Luty  2017 - policjanci z Opola i Kluczborka zatrzymali mężczyznę, który nielegalnie 
rozpowszechniał na portalu społecznościowym transmisję z KSW 37 udostępnianą w 
systemie pay-per-view przez Cyfrowy Polsat. Według śledczych transmisję na żywo obejrzało 
ponad 33 tys. osób, a straty z tytułu utraconych korzyści oszacowano na 1,3 mln zł.  

 3 marca 2017 – aresztowanie 28-letniego mieszkańca Szczecina podejrzanego o 
rozpowszechnianie pornografii dziecięcej i bezprawne udostępnianie programów 
telewizyjnych. W toku dochodzenia wszczętego na skutek zawiadomienia Telewizji Polsat, 
TVN S.A. i ITI Neovision ustalono, że podejrzany stworzył serwisy internetowe, na których 
umieszczał nielegalnie pozyskany sygnał płatnych kanałów telewizyjnych.  

 30 marca 2017 - policjanci z KWP w Lublinie i Włodawy zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy 
bezprawnie udostępniali programy płatnych platform cyfrowych. Zabezpieczono sprzęt 
elektroniczny pełniący rolę serwerów sharingowych, dekodery, laptopy, routery, druki 
przelewów. 

4. Przyznanie Złotych Blach 

Koalicja Antypiracka, którą współtworzy Stowarzyszenie Sygnał wraz ze ZPAV i BSA, wręczyła 31 
marca br. Złote Blachy 2016 - nagrody przyznawane jednostkom policji w uznaniu ich zasług 
w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronie praw autorskich.  

 Uhonorowano Wydziały dw. z Cyberprzestępczością Komend Wojewódzkich Policji w 
Olsztynie, Radomiu i Rzeszowie oraz Wydziały dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Nagroda Specjalna 
została przyznana prof. dr hab. inż. Jerzemu Kosińskiemu i jego zespołowi współpracowników 
z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 



   

 
  

 

Sygnał uhonorował nagrodą wspólną za walkę z 
cyberprzestępczością Wydział dw. z 
Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie oraz Wydział 
dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie.  

 

5. Składanie wniosków o ściganie 

Na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą 
elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym Stowarzyszenie Sygnał złożyło w 
2017 roku 15 wniosków o ściganie i ukaranie sprawców kradzieży sygnału telewizyjnego.  

FOLLOW THE MONEY 

W 2017 roku Sygnał zintensyfikował rozpoczęte w 2015 roku działania związane z realizacją strategii 
„follow the money”. Prowadził regularny monitoring portali, udoskonalił mechanizmy i narzędzia, 
które pomagają w odcinaniu od źródeł finansowania serwisy działające bez poszanowania prawa, 
kontynuował współpracę z pośrednikami płatności i rynkiem reklamowym. Działania koordynowała 
Rada Kampanii, której przewodniczącą jest Agnieszka Rauch–Stachowicz (TVN).  

 Udoskonalanie narzędzi:  

o Systematyczne uaktualnianie Tabeli Zgłaszanych Naruszeń zawierającej informacje na 
temat portali naruszających prawo i przesyłanie jej do członków Sygnału oraz 
organizacji współpracujących. 

o Modyfikacja kryteriów doboru serwisów naruszających prawo do Tabeli Zgłaszanych 
Naruszeń.  

 Działania związane z blokowaniem reklam: 

o Systematyczny monitoring reklam prezentowanych na portalach działających 
nielegalnie - rozpoczęcie współpracy z Gemiusem. Wdrożenie Tabeli Zgłaszanych 
Naruszeń do narzędzia AdReal w badaniach Gemiusa. 

o Intensyfikacja współpracy z przedstawicielami rynku reklamowego - wydawcami, 
agencjami reklamowymi i domami mediowymi. Efektem współpracy jest zwiększenie 
liczby domów mediowych, które nie umieszczają reklam na portalach działających 
bez poszanowania prawa.  

 Przerywanie łańcucha płatności: 

o Kontynuacja współpracy z Visa i MasterCard, podjęcie współpracy z kolejnymi 
pośrednikami płatności;  

o Podjęcie współpracy z integratorami SMS Premium; 

o Rozpoczęcie wypracowywania dobrych praktyk wraz z Allegro w zakresie kodów i 
aukcji nielegalnych dekoderów. 

 Edukacja: 



   

 
  

o W ciągu całego roku Sygnał zwracał uwagę na problem piractwa uczestnikom rynku, 
przekonywał do przekierowywania budżetów reklamowych do serwisów działających 
z poszanowaniem prawa.  

o Stowarzyszenie inicjowało liczne dyskusje na temat „follow the money”, 
prezentowało podejmowane działania podczas konferencji i warsztatów.  

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH 

W 2017 roku przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w 9 konferencjach.  

 23 maja br. podczas konferencji PIKE w Sopocie Sygnał uczestniczył w panelu pt. Co dalej z 
piractwem? Dyskusja była okazją do podsumowania zmian, jakie zaszły na rynku w ostatnich 
latach i nakreślenia głównych wyzwań. Wśród zaproszonych do dyskusji znaleźli się 
przedstawiciele PISF, Anty-Piracy Protection, TVN, PwC. Sygnał reprezentowała Teresa 
Wierzbowska, Prezes Zarządu. 

   

 21 czerwca 2017 – Teresa Wierzbowska wzięła udział w konferencji, podczas której został 
przedstawiony raport "Piractwo w internecie - straty dla kultury i gospodarki. Analiza wpływu 
zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury", 
opracowany przez Deloitte na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Podczas panelu 
prezentowane zostały dane dotyczące skali piractwa, strat dla gospodarki i Skarbu Państwa, 
konsekwencje społeczne tego procederu.  

   

 21 września 2017 Teresa Wierzbowska wzięła udział w panelu „Wielkość ekranu, czyli kino w 
czasach dystrybucji on-line” organizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i ONET S.A. 
podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Uczestnicy panelu rozmawiali o 
szansach i zagrożeniach dystrybucji internetowej i wyzwaniach rynku mediów oraz kradzieży 
treści wideo. 



   

 
  

   

 W dniach 18-22 września 2017 r. Anna Słoboda, Wiceprezes Zarządu Sygnału wzięła udział w 
międzynarodowej konferencji Kyiv Media Week, w tym w debacie na temat piractwa 
internetowego. Podczas konferencji jeden dzień poświęcono ochronie własności 
intelektualnej i walce z kradzieżą treści wideo. W konferencji wzięły udział firmy branży 
mediów z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i krajów bałtyckich.  

 4 października 2017 Sygnał uczestniczył w seminarium „Big Data oraz bezpieczeństwo treści 
audiowizualnych”, organizowanym w ICM Uniwersytetu Warszawskiego przez Society of 
Motion Picture and Television Engineers®. Tematem wystąpienia Zbigniewa Tarasia, Członka 
Zarządu Sygnału było „Poszanowanie praw własności intelektualnej w  Polsce”.  

 9 października 2017 r.  Prezes Zarządu Sygnału Teresa Wierzbowska otworzyła Forum 
Operatorów Kablowych Wschód Zachód, czyli spotkanie operatorów z regionu podczas 
konferencji PIKE (9-12 października). W gronie przedstawicieli takich rynków, jak Rosja, Litwa, 
Białoruś, Czechy, Gruzja, Polska, Niemcy i USA dyskutowano o doświadczeniach związanych z 
walką z kradzieżą sygnału telewizyjnego. 

 

 W dniach 18 - 19 października 2017 r. Teresa Wierzbowska wzięła udział w konferencji 
organizowanej w ramach inicjatywy TelSec, której celem jest stworzenie kompleksowej 
platformy dyskusji w obszarze bezpieczeństwa państwa. Uczestniczą w niej udział 
przedstawiciele administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb policyjnych i 
specjalnych, świata nauki, organizacji pozarządowych oraz firm telekomunikacyjnych. TelSec 
jest organizowany przez Orange przy współudziale Polkomtela, P4 i T-Mobile Polska.  

   

 21 listopada 2017 Anna Słoboda reprezentująca TVN, Wiceprezes Stowarzyszenia Sygnał 
wzięła udział w panelu pt. „Zasady odpowiedzialności pośredników internetowych” podczas 
Forum Zarządzania Internetem 2017 (Warszawa). Zwracała uwagę na zagadnienia dotyczące 



   

 
  

ochrony treści audiowizualnych w Internecie, konsekwencje braku implementacji art. 8.3 
Dyrektywy 2001/21/WE i konieczność nowelizacji UŚUDE. Mówiła o współpracy z ISP oraz 
działaniach podejmowanych w zakresie realizacji strategii „follow the money”.  

   
  

ORGANIZACJA WARSZTATÓW  

W 2017 roku Stowarzyszenie przeprowadziło 4 warsztaty dla przedstawicieli biznesu - firm 
członkowskich i zaprzyjaźnionych, zainteresowanych problemem walki z piractwem. 

 21 lutego 2017 r. Sygnał zorganizował warsztaty pt. „Ochrona treści audiowizualnych. 
Wybrane aspekty prawne i przykłady najlepszych praktyk rynkowych”. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele prokuratury, policji, instytucji badawczych oraz szeroko pojętego 
rynku audiowizualnego - nadawców, twórców i dystrybutorów treści.  

W programie spotkania znalazła się tematyka prowadzenia postępowań przygotowawczych 
w sprawach o nielegalne rozpowszechnianie utworów audiowizualnych w Internecie (dr A. 
Gryszczyńska, prokurator Wydziału II Prokuratury Okręgowej w Warszawie), informatyczne 
narzędzia wspomagających walkę z piractwem (M. Golizda Bliziński z Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie, b. Naczelnik Wydziału ds. Walki z Cyberprzestępczością KGP). 
Omówiono ochronę kontentu nc+ na przykładzie serialu „Belfer” (Ł. Czekajewski z APP i 
przedstawiciele nc+: P. Kaniowski, P. Wójtów, P. Watkowski), praktyczne aspekty zwalczania 
nielegalnych serwisów filmowych (W. Warczak, mł. aspirant z Zakładu Studiów nad 
Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem, WSP w Szczytnie).  

 21 marca 2017 roku podczas kolejnych warsztatów Sygnału dużo uwagi poświęcono analizie 
aktywności reklamodawców. Marta Sułkiewicz z Gemiusa przedstawiła analizę obecności 
reklamodawców w nielegalnych serwisach na podstawie badania user centric 
(gemiusAdReal). Marcin Przasnyski z APP omówił nowe sposoby kradzieży treści 
audiowizualnych.  

 13 czerwca br. przedstawiciele Stowarzyszenia przeprowadzili warsztaty dla redakcji 
sportowych firm członkowskich nt. ochrony treści. Zostały przedstawione sposoby 
monitorowania Internetu, ustalanie danych administratorów pirackich serwisów i 
podmiotów pośredniczących, ochrona transmisji na You Tube i na Facebooku. Zostały też 
omówione działania takie, jak zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
składanie wniosków o ściganie, uzyskiwanie danych osobowych sprawców. Przedstawiono 
specyfikę postępowania karnego w sprawach o bezprawne rozpowszechnianie transmisji 
sportowych i działania wobec pośredników.  

 Podczas warsztatów 27 czerwca br. został przedstawiony tryb uzyskania danych osobowych 
sprawcy czynu niedozwolonego popełnionego w Internecie (mec.  M. Wojtal, ZPAV) oraz 
doświadczenia Cyfrowego Polsatu w uzyskiwaniu danych osobowych sprawców naruszania 
cudzych utworów (J. Mojsiejuk, Cyfrowy Polsat). O tym, jak powstrzymać nielegalne 
udostępnianie treści wideo przez Internet mówił Jeremy Maddocks z Friend MTS. 



   

 
  

 

WSPÓŁPRACA PRZY TWORZENIU RAPORTU NT. PIRACTWA 

23 czerwca 2017 roku odbyła się premiera raportu nt. kradzieży własności intelektualnej pt.  
„Piractwo w internecie - straty dla kultury i gospodarki. Analiza wpływu zjawiska piractwa 
internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury", przygotowanego przez Deloitte 
na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Stowarzyszenie Sygnał współpracowało przy 
powstaniu raportu. 

 

Raport przedstawia aktualne dane dotyczące strat polskiej gospodarki i Skarbu Państwa z powodu 
piractwa internetowego, modele biznesowe i przychody serwisów pirackich. Omawia strategię 
działań, które powinny być zrealizowane, by ograniczyć piractwo.  

Raport jest dostępny tu: http://kreatywnapolska.pl/aktualnosci-kreatywnej-polski/235-raport-
piractwo-w-internecie-straty-dla-kultury-i-gospodarki 

STANOWISKA SYGNAŁU, UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH  

W 2017 roku Stowarzyszenie przedstawiło MKiDN, a także bezpośrednio Komisji Europejskiej 
stanowiska w kluczowych kwestiach dotyczących rynku audiowizualnego i ochrony własności 
intelektualnej.  

 stanowisko w sprawie konsultacji projektu traktatu o ochronie organizacji nadawczych 
przygotowywanego przez Światową Organizację Praw Własności Intelektualnej (WIPO), 
wysłane do MKiDN 25 kwietnia 2017; 

 stanowisko dotyczące projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i 
prawami pokrewnymi z 12 kwietnia 2017 roku, przesłane do MKiDN 17 maja 2017; 

 stanowisko w ramach konsultacji Rady do spraw Cyfryzacji dotyczących kwestii sieciowych, 
wysłane do Ministerstwa Cyfryzacji 9 czerwca 2017; 

 stanowisko dotyczące komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu śródokresowego 
realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego „Połączony jednolity rynek cyfrowy dla 
wszystkich”, wysłane do  Ministerstwa Cyfryzacji 14 lipca 2017; 



   

 
  

 stanowisko w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2017 „Zwalczanie 
nielegalnych treści w Internecie. W kierunku większej odpowiedzialności platform 
internetowych” COM (2017) 555 final, wysłane do Ministerstwa Cyfryzacji 27 listopada 2017. 

MEDIA O PIRACTWIE 

W 2017 roku ukazało się 160 publikacji, w których wymieniana była nazwa Stowarzyszenia.  

 Media wiele uwagi poświęciły tematowi kradzieży treści wideo przy okazji prezentacji raportu 
„Piractwo w internecie - straty dla kultury i gospodarki. Analiza wpływu zjawiska piractwa 
internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury", który powstał na 
zlecenie Kreatywnej Polski. Przy okazji premiery raportu wypowiadała się wielokrotnie Teresa 
Wierzbowska, Prezes Zarządu Sygnału. 

 Późną jesienią działaniami związanymi z walką z piractwem interesowały się media 
branżowe. Najistotniejsze artykuły zostały opublikowane w „TV Lider” oraz „Press”. 

Listopadowy „TV Lider” opublikował wywiad z Teresą Wierzbowską, Prezesem Zarządu 
Stowarzyszenia na temat skali piractwa i perspektyw skutecznego zwalczania tego procederu 
(http://portalmedialny.pl/art/62208/teresa-wierzbowska-internauci-wciaz-nie-potrafia-
odroznic-zrode-legalnych-od-nielegalnych.html) 

Także w listopadzie miesięcznik „Press” opublikował relację z debaty nt. piractwa 
internetowego, jaka odbyła się w redakcji miesięcznika. Dyskusja dotyczyła m.in. skali 
piractwa, kradzieży transmisji sportowych i treści VoD oraz barier prawnych utrudniających 
walkę z tym procederem. Wzięli w niej udział: Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Sygnał, Tomasz Gaweł, Dyrektor Zarządzający Segmentem VoD w Grupie 
Onet-RAS Polska, Jarosław Kordalewski, Wiceprezes ds. Technologicznych i IT nc+, Karol 
Laskowski, Counsel w Dentons, Kuba Suffin, Dyrektor Ośrodka Mediów Interaktywnych TVP.  

http://www.press.pl/magazyn-press/artykul/50718,gorzki-sukces  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=262&v=mKQzlqF7o9k 

 
Wykorzystane zdjęcia: Archiwum Policji, PIKE, Press, Stowarzyszenie Sygnał, Kreatywna Polska, PISF, 
TelSec.  

 

Zarząd Stowarzyszenia Sygnał, Warszawa, 18 stycznia 2018 
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