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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ 

 

Najważniejszym zadaniem w minionym roku było dla 

Stowarzyszenia Sygnał wzniesienie działań organizacji do 

poziomu międzynarodowego. Kluczowym wydarzeniem 

była zatem organizacja konferencji The International 

Content Protection Summit, poświęconej międzynaro-

dowej współpracy w zakresie zwalczania kradzieży treści 

audiowizualnych. Odbyła się ona w dniach 18-19 

października 2018 w Warszawie, a jej efektem było 

podpisanie Deklaracji Warszawskiej - porozumienia  

35 organizacji, instytucji i firm na rzecz współpracy  

w przyszłości. ICPS to jeden z elementów 

międzynarodowego frontu antypirackiego. Szukając coraz 

skuteczniejszych metod zwalczania kradzieży treści 

telewizyjnych od 2018 r. Sygnał tworzy międzynarodową 

koalicję antypiracką oraz rozszerza partnerstwa  

i aktywności na inne kraje. Służyły temu wizyty członków 

Sygnału na konferencji organizowanej przez Interpol  

i USPTO w Kijowie oraz na konferencji „MESA Europe 

Content Protection Summit” w Londynie. 

 

ICPS poprzedziła konferencja "Przeciwdziałanie kradzieży 

sygnału telewizyjnego i współpraca z operatorami 

telekomunikacyjnymi", zorganizowana przez Sygnał we 

współpracy z Komendą Główną Policji  w dniach 25-27 

września 2018 r. w Rawie Mazowieckiej. Jej następstwem 

jest ogólnopolski program szkoleń dla policjantów  

i prokuratorów „Piractwo.tv”, w ramach którego 

członkowie Stowarzyszenia przeprowadzą we wszystkich 

województwach szkolenia z tematyki kradzieży własności 

intelektualnej w Internecie i kradzieży sygnału tele-

wizyjnego. Program miał swoja inaugurację 11 grudnia 

2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 

 

Do innych ważnych inicjatyw Sygnału należała organizacja 

szkoleń dla organów ścigania i warsztatów dla firm 

członkowskich, prezentowanie stanowisk w najistot-

niejszych kwestiach związanych z wyzwaniami rynku 

audiowizualnego i walką z piractwem, uczestnictwo 

dyskusjach na temat ochrony własności intelektualnej.  
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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 oraz współpraca z pośrednikami 

płatności, która przyniosła konkretne efekty.  

 

W 2018 roku Stowarzyszenie opracowało i wydało broszurę 

"Kradzież treści TV w Internecie. Metodyka postępowania", 

przygotowaną z myślą o przedstawicielach organów 

ścigania. Zawiera ona opis technicznych i prawnych 

aspektów związanych z kradzieżą treści telewizyjnych  

w Internecie. 

 
 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia Sygnał 

 

W 2018 roku w związku ze zmianami właścicielskimi ze Stowarzyszenia Sygnał wystąpiły firmy 

Discovery Polska i ZPR Media. Obecnie członkami Stowarzyszenia Sygnał jest 19 firm branży 

audiowizualnej. Są to: A+E Networks, BBC Worldwide Polska, Cyfrowy Polsat, 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). 

 

 

2. Zmiany w Zarządzie, Sądzie Koleżeńskim i statucie Stowarzyszenia. 

 

W 2018 r. odbyło się 9 posiedzeń Zarządu oraz 1 Walne Zebranie Członków. 

W kwietniu 2018 r. z funkcji Członka Zarządu ustąpił Jarosław Mojsiejuk. Zarząd Sygnału w dniu 

23 kwietnia 2018 r. dokooptował do swojego grona nowego Członka Zarządu – Łukasza 

Sternowskiego (Cyfrowy Polsat S.A.). 

W dniu 22 października 2018 r., w miejsce Andrzeja Garapicha, który zrezygnował w funkcji  

Członka Zarządu, Zarząd dokooptował Adriana Wojtaszka (TVP S.A.). 

W dniu 25 czerwca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków. Podczas spotkania zostało 

przyjęte sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe,  

a także uzupełniono skład Sąd Koleżeńskiego, którego członkiem został Adam Jankowski 

(Cyfrowy Polsat S.A.). Walne Zebranie Członków dokonało również zmian w statucie 

Stowarzyszenia.  

 



 

4 
 

3. Współpraca z innymi organizacjami 

 

Przez cały rok aktywnie współpracowaliśmy z innymi niż telewizyjny sektorami kreatywnymi  

w ramach Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Wspólnie zajmowaliśmy stanowiska w sprawach 

kluczowych dla funkcjonowania rynku opartego na własności intelektualnej i uczestniczyliśmy  

w debatach publicznych. 3 lipca 2018 r. uczestniczyliśmy w konferencji prasowej Stowarzyszenia 

Kreatywna Polska poświęconej pracom Parlamentu Europejskiego nad Dyrektywą 

Prawnoautorską. 

 

Ścisła współpraca odbywała się także z KIGEiT, gdzie działa Sekcja Ochrony Własności 

Intelektualnej, której przewodniczącą jest Teresa Wierzbowska, Prezes Stowarzyszenia Sygnał. 

Sekcja ma zbieżne interesy ze Stowarzyszeniem, co pozwala wypowiadać się wspólnie  

i wzmacniać wzajemnie swój głos w dyskusji publicznej. Sekcja zabierała głos we wszystkich 

konsultacjach, gdzie Sygnał zgłaszał swoje stanowisko w 2018 roku.  

 

Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Fundacją Przeciwdziałania Cyberprzestępczości 

utworzoną w 2018 roku przez Marka Wierzbickiego, Jerzego Kosińskiego i Marcina Golizdę. 

Celem fundacji jest działanie na rzecz walki z cyberprzestępczością przy zaangażowaniu  

i aktywizacji ekspertów i doświadczonych emerytowanych policjantów. W ramach współpracy 

organizacje wspierać się będą wzajemnie w zakresie działań edukacyjnych.   

 

Wspólnie z BSA i ZPAV, z którymi Stowarzyszenie 

Sygnał tworzy Koalicję Antypiracką, nominowaliśmy 

wybrane jednostki policji zwalczające cyber-

przetępczość do nagrody Złote Blachy przyznawanej 

przez Komendanta Głównego Policji. Przyznanie 

Złotych Blach odbyło się 15 marca 2018 r.  

w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie 

Złote Blachy 2017 - nagrody przyznawane 

jednostkom policji w uznaniu ich zasług  

w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronie praw autorskich. 

 

Uhonorowano Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi, Wydział dw. z Cyber-

przestępczością oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie, a także 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KPP w Bełchatowie. Nagroda Specjalna 

została przyznana Szkole Policji w Pile. 

 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 

KONFERENCJA International Content Protection Summit Warsaw 2018 

 

W dniach 18-19 października 2018 r. w Warszawie odbyła się 

konferencja ICPS, której celem było zainicjowanie stałej 

międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania 

piractwa w Internecie. Szczyt został zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Sygnał przy wsparciu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. 

Wyrazem chęci wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się jest Deklaracja Warszawska, 

która została ogłoszona tuż po zakończeniu ICPS.  

W konferencji wzięło udział 120 przedstawicieli organizacji, instytucji i firm z całej Europy,  

a także innych kontynentów – z Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Niemiec, 

Szwajcarii, Rosji, Serbii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich  

i Stanów Zjednoczonych.  

Podsumowanie konferencji, w formie broszury, zostało przesłane do współorganizatorów, jej 

uczestników, posłów na Sejm RP (członków Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji 

Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju), 

wszystkich polskich posłów do Parlamentu Europejskiego oraz wszystkich członków Komisji 

Kultury i Edukacji w Parlamencie Europejskim. 

 

    
 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ŚCIGANIA 

 

1. Szkolenia 

 

Szkolenia dla organów ścigania, prowadzone od początku istnienia Sygnału, były bardzo ważną 

częścią jego działań w 2018 roku – odbyło się ich 20 dla 1011 uczestników.  

 12 szkoleń w Szkołach Policji dla 286 uczestników: w Legionowie (3 szkolenia dla 26 

uczestników), Szczytnie (6 dla 72 uczestników), Pile (3 dla 180 uczestników). 

 6 szkoleń dla 630 policjantów Komend Wojewódzkich - województwa mazowieckiego 

(KWP Radom, 100 uczestników), zachodniopomorskiego (KWP Szczecin, 110 

uczestników), śląskiego (KWP Katowice, 200 uczestników) podkarpackiego (KWP 

Rzeszów, 120 osób), lubelskiego (KWP Lublin, 100 osób).  

 1 szkolenie dla 30 żandarmów z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku 

Mazowieckim. 

 1 szkolenia dla 65 prokuratorów i policjantów z województwa pomorskiego (w ramach 

ogólnopolskiego programu szkoleń „Piractwo.tv”).  
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2. Konferencje realizowane we współpracy z organami ścigania 

 

 4-5 kwietnia 2018 r., Szkoła Policji w Pile - VI edycja konferencji „Walka z kradzieżą 

sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej”. 

 25-27 września 2018 r., Ossa – konferencja "Przeciwdziałanie kradzieży sygnału 

telewizyjnego i współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi" organizowana  

w partnerstwie z Komendą Główną Policji dla 120 przedstawicieli prokuratury i organów 

ścigania. 

 

3. Akcje policji – współpraca Sygnału  

 

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2018 roku członkowie Sygnału wspierali prowadzenie akcji 

policji: 

 

 Styczeń 2018 r. - Policjanci z KWP w Lublinie zatrzymali trzech mężczyzn, którym postawiono 

zarzuty nielegalnego rozpowszechniania sygnału telewizji cyfrowych. Za pośrednictwem 

strony internetowej streamowali sygnał ponad 160 kanałów. Uzyskane środki finansowe były 

inwestowane w rozwój przestępczego procederu oraz w zagraniczne i polskie firmy, których 

zatrzymani mężczyźni byli właścicielami. Na nielegalnym procederze podejrzani mogli zarobić 

nawet 3,5 mln zł. Wydarzenie było intensywnie relacjonowane przez media. 

 Marzec 2018 r. - policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie wspólnie  

z funkcjonariuszami z Biłgoraja zatrzymali mężczyznę, który nielegalnie udostępniał sygnał 

płatnych kodowanych telewizji cyfrowych. Policjanci dokonali zabezpieczenia majątkowego 

od sprawcy o wartości 15 tys. zł. 30-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i poddał się 

dobrowolnie karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, grzywny  

w wysokości 2 000 zł. Został zobowiązany do naprawienia szkody. 

 Marzec 2018 r. - policjanci KWP w Radomiu przerwali proceder nielegalnej dystrybucji 

sygnału telewizyjnego. Zajmował się nim mieszkaniec powiatu ostrowskiego. 

 Marzec 2018 r. - policjanci z KWP w Bydgoszczy wspólnie z kryminalnymi ze Żnina zatrzymali 

mężczyznę nielegalnie udostępniającego programy płatnych telewizji cyfrowych w internecie. 

Funkcjonariusze z komend miejskich i powiatowych przeszukali 17 mieszkań na terenie 

województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, warmińsko-

mazurskiego, dolnośląskiego i małopolskiego pod kątem sharingu. W nielegalny proceder 

„cardsharingu” zamieszanych było kilkaset osób zamieszkujących na terenie kraju, jak  

i państw Unii Europejskiej, takich jak: Wielka Brytania, Niemcy, Holandia i Francja.  

 Marzec 2018 r. - policjanci z KWP w Rzeszowie wspólnie z policjantami z Komendy 

Powiatowej Policji w Jaśle zatrzymali  mężczyznę odpowiedzialnego za nielegalne 

udostępnianie programów płatnych platform cyfrowych. Sprawca działał od listopada 2013 

r.. Podczas działań ujawniono i zabezpieczono serwer sharingowy z którego korzystało ok. 

130 biorców.  
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 Marzec 2018 r. - policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP  

w Krakowie zlikwidowali nielegalny punkt dystrybucji sygnału telewizyjnego oraz zatrzymali 

31-latka. Sygnał w nielegalny sposób pobierało kilkaset osób. W trakcie przeszukania 

mundurowi znaleźli gotówkę w wysokości 180 tyś. zł. Ustalili także, że mężczyzna posiada 

znacznie więcej środków pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych, które wraz ze 

znalezioną gotówką, w łącznej kwocie przeszło 1 mln zł, zostały zabezpieczone przez organy 

ścigania.  

 Maj 2018 r. - zawiadomienie o przestępstwie złożone przez Cyfrowy Polsat S.A. i materiały 

dowodowe zebrane przez sochaczewskich policjantów doprowadziły do zatrzymania przez 

policjantów z Sochaczewa i KWP z/s w Radomiu 21–letniego mężczyzny podejrzanego  

o nielegalne udostępnianie sygnału telewizyjnego.  

 Maj 2018 r. – policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach zatrzymali 

mieszkańca Żor, nielegalnie udostępniającego programy płatnych telewizji. Zabezpieczono 

sprzęt w postaci 3 serwerów sharingowych. Dodatkowo zabezpieczono 6 aktywnych i 55 

nieaktywnych kart oraz kilka dekoderów. 

 Maj 2018 r. – policjanci z KWP w Rzeszowie wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej 

Policji w Jaśle  podczas działań na terenie Dębowca zatrzymali mężczyznę, który metodą 

sharingu internetowego nielegalnie udostępniał programy płatnych telewizji cyfrowych. 

Policjanci zabezpieczyli serwer sharingowy z kartą nc+ oraz z kartę Cyfrowego Polsatu. 

Sprawca udostępniał uprawnienia do odbioru około 200 biorcom od początku 2017 r. 

 Czerwiec 2018 r. - Policjanci z Komendy Stołecznej Policji podczas wspólnej akcji ze śledczymi 

z legionowskiej komendy na jednej z posesji w Legionowie przerwali proceder nielegalnej 

dystrybucji sygnału telewizyjnego. Funkcjonariusze zatrzymali 53-letniego mieszkańca 

Legionowa. 

 Wrzesień 2018 r. - policjanci z KWP w Białymstoku wspólnie z policjantami z Komendy 

Powiatowej Policji w Mońkach zatrzymali mężczyznę nielegalnie udostępniającego programy 

płatnych telewizji cyfrowych. Z nielegalnych usług korzystało 25 biorców. 

 Wrzesień 2018 r.- funkcjonariusze Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP  

w Rzeszowie zdobyli informacje, że 33-letni mieszkaniec gminy Horyniec Zdrój za pomocą 

niedozwolonych urządzeń, udostępnia klucze z kart abonenckich. W wyniku podjętych 

wspólnie z policjantami KPP w Lubaczowie działań, ujawnili kilkanaście osób powiązanych ze 

sprawcą procederem sharingu internetowego.  Z ustaleń policji wynika, że ze świadczonych 

przez sprawcę w okresie kilkunastu miesięcy nielegalnych usług, korzystało minimum 35 

odbiorców. 

 Listopad 2018 r. - policjanci Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej 

Policji zatrzymali mężczyznę w związku z nielegalnym udostępnieniem imprezy sportowej  

z 2018 roku. W toku przeszukania mieszkania, z którego rozpowszechniano transmisję 

zabezpieczono materiał dowodowy potwierdzający fakt wykorzystywania do przestępstwa 

telefonu komórkowego. Poszkodowana stacja wyceniła straty na 13 400 złotych. 28-latek 

przyznał się i poddał dobrowolnie karze grzywny. 
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4. 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 2018 roku 28 wniosków o ściganie i ukaranie sprawców kradzieży sygnału telewizyjnego. 

 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH 

 

 13-15 marca 2018 r. - udział w konferencji organizowanej przez Interpol i USPTO (United 

States Patent and Trademark Office) w Kijowie, poświęconej nadużyciom wobec 

własności intelektualnej oraz działaniom wzmacniającym ochronę praw autorskich. 

 17 maja 2018 r. – szkolenie online dla ukraińskich policjantów zgromadzonych na 

konferencji w Kijowie, odpowiedzialnych za zwalczanie cyberprzestępczości. 

 9-11 października 2018 r. – podczas konferencji „Przestępczość Teleinformatyczna XXI”  

w Akademii Morskiej w Gdyni członek Sygnału wygłosił prezentację pt. „Streaming  

w Internecie. Modus operandi, monetyzacja, aktualne trendy”. 

 14 listopada 2018 r. – przedstawiciel Sygnału uczestniczył w konferencji „MESA Europe 

Content Protection Summit” w Londynie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 

przedstawicieli organizacji, instytucji oraz firm rynku kreatywnego z obszaru Europy, 

Bliskiego Wschodu i Afryki. W trakcie prezentacji zatytułowanej „Putting Poland on the 

Piracy Map” członek Sygnału poinformował o Deklaracji Warszawskiej, zawartej  

w ramach warszawskiej konferencji ICPS. 

 

 

WARSZTATY 

 

 28 maja 2018 r. – warsztaty poświęcone współpracy z Generalnym Inspektorem 

Informacji Finansowej na bazie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu, problemom prawnym związanym z obecnie obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi przestępstwa prania brudnych pieniędzy i pomocy  

w bezprawnym rozpowszechnianiu cudzych utworów oraz doświadczeniom 

Stowarzyszenia z zastosowaniem tych przepisów w przypadku instytucji płatniczych 

obsługujących płatności na stronach pirackich. 
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KAMPANIA „FOLLOW THE MONEY” 

 

W 2018 r. Sygnał kontynuował działania w ramach kampanii „Follow the money”. 

Systematycznie uaktualniana była Tabela Zgłaszanych Naruszeń, do tworzenia której włączyło się  

więcej członków Stowarzyszenia. Wielu nowych właścicieli praw zauważyło skuteczność działań 

FTM. Dzięki modyfikacji kryteriów Tabeli wzrosła liczba serwisów i ich rodzajów (hostingi, 

torrenty). 

W zakresie monitoringu reklam nastąpiła pełna integracja Tabeli z Gemius AdReal. Ponadto 

członkowie Rady Kampanii FTM uczestniczyli w warsztatach Gemius mających na celu 

przybliżenie funkcjonalności narzędzia.  

W 2018 r. nastąpiła intensyfikacja współpracy z rynkiem reklamy. Do FTM dołączyły nowe domy 

mediowe oraz stowarzyszenia reprezentujące wspólne działania reklamodawców, agentów 

reklamy i mediów. 

Kontynuowano działania przerywające łańcuch płatności w serwisach pirackich. Nawiązano stały 

kontakt z pośrednikami przelewów bankowych i kart płatniczych (po stronie instytucji 

płatniczych pojawiły się dedykowane osoby do kontaktu ze Stowarzyszeniem w celu 

przyspieszenia obsługi zgłoszeń).  

W 2018 r. wypracowano system dyżurów wśród członków Sygnału usuwania nielegalnych ofert  

z portali aukcyjnych i ogłoszeniowych (Allegro, eBay, OLX). 

Inicjatywę FTM zaprezentowano na konferencjach ICPS w Warszawie, w Kijowie i Rawie 

Mazowieckiej. W 2018 r. kilkukrotnie Sygnał dzielił się swoimi doświadczeniami z  zagranicznymi 

partnerami. 

 

 

STANOWISKA SYGNAŁU, UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

 

 9 kwietnia 2018 r. – udział w publicznych konsultacjach na temat listy obserwacyjnej 

podróbek i piractwa, stanowisko wysłane do Komisji Europejskiej. 

 27 listopada 2018 r. – stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie komunikatu Komisji 

Europejskiej z dnia 28 września  2017  r. „Zwalczanie  nielegalnych  treści  w  Internecie.  

W  kierunku  większej odpowiedzialności platform internetowych” COM (2017) 555 final, 

wysłane do Ministerstwa Cyfryzacji. 
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SYGNAŁ W MEDIACH 

 

 
W 2018 r. ukazało się kilkadziesiąt publikacji, w których informowano o działaniach 

Stowarzyszenia. Najwięcej miejsca media poświęciły konferencji The International Content 

Protection Summit (ponad 20 artykułów w polskich i zagranicznych portalach internetowych, 

relacje i wywiady w telewizjach informacyjnych). 

 

Najistotniejsze artykuły z 2018 r. wypowiedziami członków Sygnału: 

 

 Luty 2018 r. – „Zmiany na CDA.pl i Meczyki.pl: realne ograniczenie piractwa czy retusz 

wizerunkowy?”, wirtualnemedia.pl 

 Październik 2018 r. – „Jak walczyć z piractwem? Sternowski: Strategia "Follow the 

Money" przynosi efekty”, gazetaprawna.pl 

 Październik 2018 r. – „Prawo autorskie: Pirackie treści da się zwalczać skuteczniej”, 

„Rzeczpospolita”. 

 Grudzień 2018 r. – „Teresa Wierzbowska. Follow the money and you will find the mafia”, 

legalnakultura.pl 

 Grudzień 2018 r. – „Międzynarodowy front antypiracki nabiera realnych kształtów”, TV 

Lider 


