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1. Wstęp 
Trzymają państwo w rękach kolejną edycję „Raportu antypirackiego” - publikacji przedstawiającej 

zarówno jakościowe, jak i ilościowe dane dotyczące tematu piractwa intelektualnego w polskim 

Internecie, a także chronologiczny zapis antypirackich działań polskich służb państwowych oraz 

organizacji biznesowych i pozarządowych w roku 2011. 

Piractwa intelektualnego w roku 2011 nie możemy rozpatrywać poza kontekstem wydarzeń z 

przełomu stycznia i lutego bieżącego roku, dotyczących zamiaru podpisania przez Polskę umowy 

ACTA. Zdecydowany obywatelski sprzeciw wobec ACTA, wyrażony licznymi protestami internautów 

na ulicach polskich miast dowodzi nie tylko niskiej świadomości prawnej w zakresie naruszeń praw 

autorskich i praw pokrewnych, ale i przyzwolenia społecznego na kradzież własności intelektualnej. 

Trwałe wkomponowanie Internetu w nasze życie codzienne doprowadziło do zatarcia granic między 

takimi pojęciami jak „kradzież własności intelektualnej” a „wymiana plików”. Jak pokazują dane 

zgromadzone w raporcie, skala piractwa w Polsce wciąż jest wysoka. Działania podejmowane przez 

różne organizacje i organy ścigania są jednak skuteczne. Pokazują, że piraci nie mogą czuć się 

bezpiecznie, a z czasem skala nielegalnego procederu w Polsce może się zmniejszyć.  

„Raport antypiracki” dostarcza wiedzy o skali piractwa w polskim Internecie, dyskusjach 

prowadzonych przez internautów w kontekście tego tematu, przybliża stosowane przez nich 

argumenty „za i przeciw” piractwu. Część raportu przeznaczono też na kronikę wydarzeń związanych 

z walką z piractwem w Polsce, do której trafiły przeszukania policji w przedsiębiorstwach i 

prywatnych mieszkaniach. Sporządzenie raportu poprzedziły - obok monitoringu Internetu -

prowadzone równolegle działania antypirackie na polu informacyjnym. Pozwoliło to nie tylko ocenić 

nastawienie internautów do tematu, ale także ujawnić mechanizmy sprzyjające rozwojowi pirackiego 

procederu w naszym kraju. 

Celem raportu jest również przybliżenie zmian, które dokonują się w świadomości internautów na tle 

inicjatyw edukacyjnych poświęconych walce z piractwem oraz na tle instytucjonalnych działań policji 

wymierzonych w ten proceder. Raport nie pretenduje do rangi publikacji wyczerpującej temat 

piractwa w Polsce, jego zadaniem jest prezentacja faktów związanych z piractwem w okresie od 

stycznia do grudnia 2011 roku. Liczymy, że treści zaprezentowane w raporcie okażą się użyteczne dla 

dziennikarzy, administratorów serwisów i forów internetowych, blogerów, a także dla wszystkich 

internautów, którzy nie pozostają obojętni wobec problemu piractwa. 

Krzysztof Janiszewski – ekspert Sztabu Antypirackiego - komentuje:  

 „Zatrważająco niski stan świadomości dotyczy niestety również części elit społecznych. Głosy 

negujących porządek prawny w zakresie dóbr intelektualnych świadczą o zanikaniu szacunku dla 

podstawowych wartości, takich jak własność oraz de facto przyzwoleniu na kradzież.  Teza, iż Polska 

jest krajem ludzi o niskich dochodach, co ma usprawiedliwić kradzież  intelektualną, prowadzi nas w 

ślepy zaułek. 

Raport jest kolejnym krokiem w kierunku przyśpieszenia zmiany takiego stanu rzeczy.” 



2. Skala piractwa w Polsce na tle innych krajów 
Według badania przeprowadzonego przez Ipsos Public Affairs na zlecenie BSA, niemal połowa 

polskich użytkowników komputerów (48%) w 2011 roku nabywała oprogramowanie z nielegalnych 

źródeł. Wśród 32 ocenionych krajów Polska uplasowała się w połowie rankingu, zajmując 16. pozycję. 

Badaniem objęto blisko 15 000 użytkowników komputerów osobistych w 32 krajach. W każdym kraju 

w ankiecie wzięło udział od 400 do 500 osób. 

Niemal połowa użytkowników komputerów osobistych na całym świecie (47%) nabywa 

oprogramowanie z nielegalnych źródeł przeważnie lub zawsze. W krajach rozwijających się liczby te 

są jeszcze wyższe. Badanie pokazuje, że większość użytkowników komputerów w krajach 

rozwijających się regularnie nabywa oprogramowanie z nielegalnych źródeł - np. dokonuje zakupu 

pojedynczej licencji na program, instalując go później w wielu komputerach, czy też pobiera 

programy z sieci peer-to-peer - nawet gdy jednocześnie deklaruje poparcie dla praw własności 

intelektualnej. 

Krajem o największej liczbie regularnych piratów wśród wszystkich państw objętych badaniem 

okazały się Chiny – 86%. Kolejne miejsca w rankingu zajęły: Nigeria, Wietnam, Ukraina, Malezja, 

Tajlandia, Indonezja, Arabia Saudyjska, Korea Południowa i Meksyk. 

Co istotne, osoby podejmujące decyzje w firmach (business decision-makers) wykazują podobne 

postawy i wyrażają podobne opinie. 

Według innego badania BSA, 25% użytkowników oprogramowania w Polsce wskazuje, że nie ma 

różnicy między legalnym a nielegalnym oprogramowaniem, a 19% uważa, że jest ono tak samo 

bezpieczne jak oprogramowanie licencjonowane. Przeciwnego zdania jest 44% respondentów.  

Z kolei z badań IDC wynika, że prawie połowa Polaków dostrzega, iż piracki software nie jest tak 

bezpieczny jak legalny. Mimo tak dużej świadomości niebezpieczeństw nadal wielu wybiera 

nielegalne wersje.  

Krzysztof Janiszewski – ekspert Sztabu Antypirackiego - komentuje:  

„Do coraz większej liczby użytkowników przemawia oczywisty fakt, że oprogramowanie pozyskane z 

nieautoryzowanych źródeł  jest niebezpieczne. Z drugiej jednak strony wielu, w tym odpowiedzialnych 

za prowadzony biznes decyduje się na takie ryzyko w imię źle pojętej oszczędności. Przytoczone w 

dalszej części raportu przykłady pokazują dobitnie, że straty spowodowane kradzieżą 

oprogramowania wielokrotnie przewyższają doraźne oszczędności.” 

3. Piractwo intelektualne internautów  
Internet jest głównym źródłem pozyskiwania nielegalnego oprogramowania, muzyki, filmów i gier 

komputerowych. Jest też głównym kanałem wymiany opinii na temat piractwa, sposobów walki z 

nim, a także wymiany informacji na temat pozyskiwania nielegalnych treści oraz sposobów uniknięcia 

odpowiedzialności za kradzież własności intelektualnej. W styczniu 2012 roku Internet wykorzystano 

również do zorganizowania masowych protestów polskiego społeczeństwa przeciwko podpisaniu 

przez Polskę umowy ACTA.  

 

A. Obszary tematyczne związane z piractwem oraz reakcje konsumentów na działania 

antypirackie 



Tematyka treści związanych z piractwem, publikowanych w internetowych miejscach wymiany opinii, 

dotyczy najczęściej oprogramowania komputerowego oraz multimediów. W ich obrębie należy 

wskazać dyskusje, w trakcie których internauci wymieniają się między sobą informacjami o 

nielegalnych treściach, oraz dyskusje, w których internauci próbują merytorycznie wymieniać się 

opiniami na temat łamania praw autorskich.  

Tylko w 2011 roku na polskich stronach toczyło się przeszło 2000 dyskusji związanych z nielegalnym 

pobieraniem oprogramowania, muzyki, filmów i gier. Zaledwie w 20% z nich wyrażony został 

pozytywny lub neutralny stosunek do walki z przestępczością komputerową i kradzieżą własności 

intelektualnej. W dyskusjach rozpowszechniających treści pirackie dominuje negatywne nastawienie 

internautów do wszelkich form walki z piractwem.  

Analiza dyskusji związanych z piractwem pokazuje, że osoby nieudzielające się bezpośrednio w 

wątkach o sposobach pobierania nielegalnych treści są przychylniej nastawione do przeciwdziałania 

piractwu. W porównaniu z rokiem 2010 wzrasta też liczba merytorycznych dyskusji na temat 

przyczyn czy konsekwencji piractwa: zarówno prawnych, jak i pozaprawnych. W 2011 roku było ich 

1598 (w 2010 r. – 1370). 

Pojawienie się dyskusji na temat pozaprawnych konsekwencji piractwa jest nowym zjawiskiem 

obserwowanym w dyskusjach internautów z 2011 r. Podając argumenty w dyskusjach o 

pozaprawnych konsekwencjach dla przedsiębiorcy wynikających z kradzieży oprogramowania, 

internauci wymieniają takie możliwe konsekwencje, jak: niewywiązanie się z podpisanej wcześniej 

umowy, utrudniony dostęp do plików zgromadzonych na nośnikach firmy, utrata renomy 

przedsiębiorstwa. 

To pokazuje, że świadomość konsumentów z roku na rok wzrasta. W obrębie merytorycznych 

dyskusji internauci sprzeciwiający się walce z kradzieżą własności intelektualnej stanowią mniejszość 

(43% - wykres 1). Kwestionują oni przy tym nie sam proceder piractwa, lecz podejmowane sposoby 

jego zwalczania. 

 
 

Wykres 1. Ocena piractwa w opinii konsumentów w dyskusjach merytorycznych na polskich stronach 

internetowych (2011 r.) 



Najczęściej eksploatowane obszary tematyczne związane z piractwem to oprogramowanie i 

multimedia, takie jak: gry, filmy, muzyka. Dyskusje w tych obszarach pojawiły się łącznie w 234 

źródłach. Jednocześnie działania Sztabu Antypirackiego w tej kategorii, polegające na uświadamianiu 

internautów i przekazywaniu informacji na temat konsekwencji piractwa, spotkały się z pozytywną 

reakcją w blisko 13% wypowiedzi. Choć pozytywny odbiór działań edukacyjnych stanowi mniejszość, 

uzyskany wynik pokazuje, że mają one swoje uzasadnienie i można liczyć na wzrost ich pozytywnego 

wpływu na rozwój świadomości społecznej. 

W wypowiedziach internautów krytycznie podchodzących do zjawiska zwalczania piractwa w 

segmencie oprogramowania komputerowego wciąż pojawia się argument tłumaczący zjawisko 

piractwa wysokimi cenami oprogramowania i innych produktów.  

Z wypowiedzi internautów, w których dominuje negatywne nastawienie zarówno do interwencji 

Sztabu Antypirackiego, jak i działań policyjnych, można również wnioskować, że internauci nie 

traktują nielegalnej wymiany plików i nielegalnego kopiowania oprogramowania jako aktu 

przestępczego. Fakt ten potwierdza konieczność dalszych działań edukacyjnych i uzasadnia inicjatywy 

podejmowane przez państwo, organizacje biznesowe i pozarządowe. 

B.  Miejsca rozpowszechniania treści pirackich i na temat piractwa 

Wykres poniżej pokazuje udział poszczególnych rodzajów treści związanych z piractwem (zarówno 

treści pirackich, jak i na temat piractwa), jakie opublikowano w polskim Internecie w 2011 roku. 

 

Wykres 2. Rodzaj i procent treści pirackich i na temat piractwa w przestrzeni 

społecznościowej w 2011 r. 

Obszarem, w którym wciąż rozwija się najwięcej dyskusji związanych z piractwem, są fora dyskusyjne 

(31%  - wykres 2). Znajdziemy tam zarówno treści propagujące piractwo, np. opisane sposoby 

pobierania nielegalnych treści, jak i merytoryczne dyskusje o sposobach walki z piractwem czy 

skutkach piractwa. Fora stanowią też kluczowy kanał udostępniania źródeł nielegalnych treści. 



Materiały audio-wideo (21%) to treści powstające głównie w serwisie YouTube, gdzie konsumenci 

zamieszczają przeważnie treści poradnikowe dotyczące sposobu pozyskiwania nielegalnych treści.  

Wzrost popularności serwisów społecznościowych przekłada się na rosnącą liczbę dyskusji na temat 

piractwa prowadzonych również w tych kanałach komunikacji (10%), przy czym 10% spośród 

wypowiedzi związanych z piractwem, zamieszczonych w serwisach społecznościowych, to próby 

merytorycznej dyskusji.  

Na uwagę zasługuje wzrost aktywności w serwisach typu Questions & Answers – Zapytaj.onet.pl, 

Samosia.pl czy Przeklej.pl. Brak konieczności rejestrowania się oraz szybki sposób komunikacji w tego 

typu serwisach, bazujący na udzielaniu sobie krótkich, konkretnych i często anonimowych 

odpowiedzi, był dla wielu osób bodźcem do poszukiwania w takich miejscach informacji na temat 

źródeł uzyskania nielegalnych kopii plików. W 2011 roku wypowiedzi nawiązujące do piractwa w tych 

serwisach stanowiły 29% wszystkich treści związanych z piractwem na polskich stronach. 

20% treści związanych z piractwem stanowią komentarze do artykułu lub materiału wideo. W 

serwisach ogólnotematycznych w odpowiedzi na artykuł dotyczący piractwa lub materiał wideo 

pojawiają się zarówno merytoryczne, jak i niemerytoryczne komentarze. W komentarzach 

merytorycznych konsumenci podejmują temat przyczyn kradzieży treści w Internecie. Główną 

przyczyną, ich zdaniem, jest wysoka cena nabycia treści oraz nieskuteczność działań policji w walce z 

przestępczością komputerową i kradzieżą własności intelektualnej.  

W serwisach specjalistycznych, gdzie publikowane są artykuły o sposobach walki z piractwem czy 

działaniach policji, komentarze są bardziej merytoryczne. Konsumenci udzielający się tam zdają sobie 

sprawę z konsekwencji piractwa: prawnych i finansowych, rzadziej pozaprawnych. 

14 proc. treści na temat piractwa w polskim Internecie to artykuły redakcyjne. Dotyczą one głównie:  

 działań policji wymierzonych przeciw amatorom nielegalnych treści,  

 zmian prawnych w Polsce i na świecie związanych z prawem autorskim, 

 rozwiązań stosowanych w innych krajach w celu minimalizacji skali piractwa, 

 instytucji, stowarzyszeń działających w obronie twórców treści.  

Krzysztof Janiszewski – ekspert Sztabu Antypirackiego - komentuje:  

„Potrzeba dalszych działań edukacyjnych podejmowanych przez państwo, organizacje biznesowe i 

pozarządowe jest bezdyskusyjna.Obok prowadzonych już kampanii edukacyjnych skierowanych do 

młodzieży gimnazjalnej, takich jak np. „Bądź Świadomy”, konieczne są podobne działania skierowane 

do studentów. 

Po stronie konsumentów wskazane jest także wykreowanie nawyku poszukiwania aktualnych 

informacji o cenach i promocjach  bezpośrednio u producentów i dystrybutorów, by uniknąć przykrych 

niespodzianek w postaci niebezpiecznych podróbek ” 

 

4. Prawo a piractwo w Polsce i na świecie 
W 2011 roku rozpoczęto lub przyspieszono trwające już prace nad nowymi regulacjami prawnymi, 

które z założenia ich twórców pomogą skuteczniej przeciwdziałać piractwu intelektualnemu w dobie 

powszechnej cyfryzacji obiegu treści.  



Poniżej opisano aktualny stan prawny dotyczący piractwa komputerowego w Polsce oraz ważniejsze 

ustawy i umowy światowe dotyczące przeciwdziałaniu piractwa. 

A. Zagadnienia prawne związane z piractwem komputerowym w Polsce 

 

Zgodnie z polskim prawem za kradzież oprogramowania uznaje się takie sytuacje (które mogą 

zaistnieć również bez świadomości sprawcy), jak: 

 nielegalne preinstalacje oprogramowania; 

 handel komputerami z zainstalowanym oprogramowaniem bez licencji (proceder uprawiany 

często przez nieuczciwe firmy sprzedające komputery. Klient wraz z komputerem nie 

otrzymuje żadnej dokumentacji potwierdzającej legalność otrzymanego oprogramowania); 

 fałszowanie oryginalnych programów czyli nielegalna reprodukcja oprogramowania i jego 

opakowania, tak aby wyglądało jak oryginalne. Następnie różnymi kanałami sprzedaży 

oprogramowanie trafia na rynek; 

 kopiowanie oprogramowania przez użytkownika końcowego; 

 nielicencjonowane kopiowanie oprogramowania przez osoby fizyczne lub firmy (instalowanie 

większej liczby kopii, niż przewiduje uzyskana licencja); 

 inne przekraczanie uprawnień licencyjnych; 

 sytuacja, w której oprogramowanie dystrybuowane w ramach specjalnych licencji, np. 

akademickiej, przenoszone jest na inne podmioty niekwalifikujące się do uzyskania takiej 

licencji, np. małe przedsiębiorstwo; 

 piractwo internetowe. 

Prawa własności intelektualnej reguluje w Polsce m.in. ustawa o prawie autorskim czy kodeks karny. 

Złamanie prawa powoduje zarówno konsekwencje finansowe, jak i ograniczenie czy pozbawienie 

wolności. Więcej o konsekwencjach poniżej. Należy je rozpatrywać pod różnymi aspektami: ze 

względu na cel prowadzonych działań: (zarobkowy lub nie), ze względu na materiał, który 

wykorzystujemy (oprogramowanie, muzyka, film, gry) lub ze względu na działanie (pobieranie, 

rozpowszechnianie). Poniżej krótka charakterystyka: 

 Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych za naruszenie 

praw autorskich grozi odpowiedzialność finansowa: 

o Jeśli naruszenie ma charakter zawiniony, odszkodowanie może wynieść 

równowartość potrójnego wynagrodzenia (opłaty licencyjnej) dla twórcy/wykonawcy 

i producenta. 

o Jeśli naruszenie ma charakter niezawiniony, odszkodowanie może wynieść 

równowartość podwójnego wynagrodzenia (opłaty licencyjnej) dla 

twórcy/wykonawcy i producenta. 

W obu przypadkach może być zasądzone także wydanie uprawnionym podmiotom ewentualnych 

korzyści wynikających z bezprawnego pobierania materiałów chronionych prawem autorskim. 

 Na podstawie art. 116 (bezprawne rozpowszechnianie), ust. 1-3, art. 117 (bezprawne 

utrwalanie lub zwielokrotnianie w celu rozpowszechnienia), oraz art. 118 (paserstwo 

nośników) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych za bezprawne 



rozpowszechnianie oprogramowania, muzyki, filmów i gier przewidziana jest: kara grzywny, 

ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności: do lat 2 a nawet 3 lat, jeśli sprawca działał 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, lub od 6 miesięcy do 5 lat, jeśli sprawca z 

przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu lub działalność przestępną organizuje lub 

nią kieruje.  

 Na podstawie art. 118 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych paserstwo 

nośników z bezprawnie zwielokrotnionymi kopiami muzyki filmów, programów 

i gier zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. 

 Na podstawie art. 291 i 292 w związku z art. 293 kodeksu karnego za paserstwo programów 

komputerowych – zarówno umyślne, jak i nieumyślne – można także podlegać 

odpowiedzialności karnej przewidzianej w kodeksie karnym, tj.: 

o karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat,  

o w wypadku paserstwa nieumyślnego – karze grzywny, ograniczenia wolności lub 

pozbawienia wolności do lat 2,  

o jakkolwiek w wypadku znacznej wartości rzeczy paserstwo nieumyślne zagrożone jest 

karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.  

 Na podstawie art. 278 § 2 kodeksu karnego uzyskanie programu komputerowego bez 

licencji (bez zgody podmiotu uprawnionego) – np. jego ściągnięcie lub instalacja w 

komputerze –  w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega odpowiedzialności karnej w 

postaci: 

o kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.  

o sprawca musi się także liczyć z obowiązkiem naprawienia szkody.  

Ponadto czyn taki podlega odpowiedzialności cywilnej przewidzianej w art. 79 ust. 1 ustawy o 

prawie autorskimi i prawach pokrewnych, w tym obowiązku zapłaty potrójnej wysokości 

stosownego wynagrodzenia (opłaty licencyjnej) – jeśli naruszenie ma charakter zawiniony – 

lub podwójnej wysokości, jeśli jest niezawinione, a także wydania uzyskanych korzyści. 

 Na podstawie art. 118 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych za posiadanie, 

przechowywanie lub wykorzystywanie urządzenia lub ich komponentów, służących do 

usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem 

lub zwielokrotnianiem utworów (muzyki, filmów lub oprogramowania, w tym gier 

komputerowych) podlega się karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności 

do roku.  

 Na podstawie art: art. 79 ust. 1 w zw. z art. 79 ust. 6 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych osoba, która usuwa lub obchodzi techniczne zabezpieczenia przed dostępem, 



zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu (w tym: muzyka, film, program 

komputerowy, gra komputerowa) w celu bezprawnego korzystania z utworu, musi się liczyć z 

odpowiedzialnością cywilną przewidzianą w art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, tj. obowiązkiem zapłaty potrójnej wysokości stosownego 

wynagrodzenia (opłaty licencyjnej) – jeśli naruszenie ma charakter zawiniony – lub podwójnej 

wysokości, jeśli jest niezawinione a także wydania uzyskanych korzyści.  

Odpowiedzialność karna wynikająca z naruszenia prawa autorskiego może być przypisana wyłącznie 

osobie fizycznej, ponieważ czyn może być wyłącznie przejawem woli człowieka (Rozdział I kodeksu 

karnego). W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 18 kodeksu karnego wina za popełnienie 

przestępstwa w zakresie szeroko rozumianego piractwa komputerowego może być przypisana: 

 członkom zarządu spółek prawa handlowego, 

 dyrektorom przedsiębiorstw i instytucji, 

 osobom, które zajmują się administracją sieci komputerowych, 

 osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, 

 właścicielom komputerów (użytkownicy końcowi). 

Art. 79 prawa autorskiego daje możliwość producentom oprogramowania komputerowego, których 

prawa autorskie naruszono, żądania: 

 wydania korzyści uzyskanych przez firmę naruszającą takie prawa  

 zapłaty podwójnej (w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej) wysokości 

wynagrodzenia, które przysługiwałoby na rynku producentowi, oraz 

 naprawienia wyrządzonej szkody, 

 wpłaty odpowiedniej sumy pieniędzy (nie mniejszej niż dwukrotna wysokość odniesionych 

korzyści) na rzecz Funduszu Promocji Twórczości. 

Z powyższymi roszczeniami można wystąpić przeciwko: 

 osobie fizycznej, 

 osobie prawnej. 

W przypadku osoby fizycznej do odpowiedzialności cywilnej i karnej można pociągnąć również 

współsprawcę naruszenia, jego pomocnika oraz osobę nakłaniająca do popełnienia naruszenia. 

Osoby prawne ponoszą odpowiedzialność za działania podejmowane przez swoich pracowników, 

przedstawicieli oraz członków władz. Najczęstszym adresatem roszczeń jest właśnie osoba prawna, 

która również ponosi wszelkie konsekwencje majątkowe. Zdarza się, iż kierownictwo firmy 

odpowiada solidarnie z osobą prawną. 

W przypadku, gdy zakładem pracy jest jednoosobowa działalność gospodarczą, do odpowiedzialności 

cywilnej zostanie pociągnięta osoba fizyczna prowadząca tę działalność. 

B. Wybrane przepisy prawa zwalczające piractwo na świecie 
Sposobów walki z piractwem jest coraz więcej. Do konsumentów dociera też coraz więcej informacji 

o tym, że kradzież treści w Internecie wiąże się nie tylko z karami finansowymi i prawnymi, a skutki 



dotykają również sfery pozaprawnej, np. wiążą się z zakazem działania na rynkach zagranicznych dla 

przedsiębiorców, utratą kontrahentów czy odcięciem od Internetu, jak w przypadku konsumentów 

we Francji. O sposobach walki w innych krajach można przeczytać na www.sztabantypiracki.pl  

UCA 
Unfair Competition Act (UCA) - przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji, które weszły 

w życie w USA (w Waszyngtonie i Luizjanie), nakładają zakaz importu towarów od producentów 

zagranicznych, u których wykryto nielegalne oprogramowanie. W myśl UCA produkty firm, u których 

stwierdzono wykorzystanie nielegalnego oprogramowania, nie będą dopuszczone do prowadzenia 

działalności na terenie USA. Amerykańscy partnerzy handlowi eksporterów zagranicznych będą 

zobligowani do wystąpienia o gwarancje dotyczące nienaruszania praw autorskich do 

oprogramowania na etapie produkcji, dystrybucji, reklamy lub sprzedaży. W przypadku stwierdzenia 

wykorzystania nielegalnego oprogramowania amerykański partner będzie mógł w świetle prawa 

jednostronnie rozwiązać umowę. Przedsiębiorstwa zainteresowane eksportem do USA nie mają więc 

wyboru i muszą wprowadzić odpowiednie procedury zarządzania kontroli legalności 

oprogramowania, wykorzystywanym do celów biznesowych. 

ACTA 
Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) - umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu 

towarami podrabianymi. To umowa, która ma ustalić międzynarodowe standardy w walce z 

naruszeniami własności intelektualnej. Przedmiotem regulacji są kwestie obrotu podrabianymi 

dobrami, zasady handlu lekami generycznymi oraz problem rozpowszechniania dzieł prawnie 

chronionych w Internecie (tzw. piractwo medialne). Dokument ustanawia szereg regulacji prawnych 

o globalnym zasięgu. Do porozumienia może przyłączyć się każde państwo zainteresowane 

współpracą w ramach powstających struktur.  

Zgodnie z uzasadnieniem wniosku o zawarcie umowy, przedstawionym przez Komisję Europejską, 

„ACTA nie zmieni dorobku prawnego UE, ponieważ prawodawstwo UE jest znacznie bardziej 

zaawansowane niż bieżące standardy międzynarodowe”.  

Proces podpisywania umowy został w Uniii Europejskiej zawieszony do czasu rozstrzygnięcia przez 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości. 

Open ACT 
Online Protection and Enforcement of Digital Trade Act - projekt ustawy w Kongresie USA będącej 

alternatywą dla ustaw PROTECT IP Act i SOPA. W wyniku konsultacji społecznych prace nad 

projektem zostały obecnie wstrzymane. W stosunku do wymienionych ustaw Open ACT przenosi 

ciężar odpowiedzialności na Federalną Komisję Handlu. Projekt popierany jest przez takie firmy jak 

Google czy Facebook, podczas gdy SOPA i PIPA nie otrzymały tego poparcia. 

PROTECT IP Act 
PROTECT IP Act (PIPA, Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual 

Property Act of 2011) – projekt ustawy złożony w Senacie Stanów Zjednoczonych (prace nad 

projektem są obecnie przełożone), mający na celu dać rządowi i właścicielom praw autorskich 

dodatkowe narzędzia blokowania „stron oferujących podrobione i łamiące prawo autorskie towary”, 

zwłaszcza stron zarejestrowanych poza Stanami Zjednoczonymi. Przeciwnikami wprowadzenia 

http://www.sztabantypiracki.pl/


ustawy są między innymi Mozilla Corporation, Facebook, Electronic Frontier Foundation, Yahoo!, 

Ebay i wiele innych. 

5. Organizacje antypirackie i ich działalność w obronie właścicieli praw 

autorskich 
Poza organami ścigania w walkę z kradnącymi treści w Internecie angażują się również 

stowarzyszenia i organizacje. Ich działania dążące do wspólnego celu, tj. edukowania w zakresie 

konsekwencji i skutków piractwa dla zwykłych konsumentów i całych gospodarek, przyczyniają się 

coraz efektywniej do ograniczania nielegalnego procederu. 

BSA –  http://www.bsa.org/ 

Business Software Alliance (BSA) jest organizacją, której celem jest promowanie bezpieczeństwa i 

poszanowania prawa w społeczeństwie informacyjnym. BSA reprezentuje, zarówno wobec instytucji 

publicznych, jak i na rynku międzynarodowym, interesy producentów użytkowego oprogramowania 

komputerowego oraz ich partnerów produkujących sprzęt komputerowy. Członkowie BSA 

reprezentują najszybciej na świecie rozwijającą się gałąź przemysłu. Działania BSA mają na celu 

wspieranie rozwoju technologicznego poprzez działalność edukacyjną oraz inicjatywy społeczne 

związane z ochroną praw autorskich, poprawą bezpieczeństwa w środowisku elektronicznym oraz 

handlem elektronicznym. 

FOTA - http://www.fota.net.pl/ 
Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej (FOTA) została powołana do życia w lipcu 1994 roku. 

Podstawą decyzji o jej powołaniu było przekonanie, iż brak w Polsce instytucji, która dysponując 

szeroką wiedzą na temat obrotu prawami majątkowymi do utworów audiowizualnych oraz 

stosowanych przez producentów i dystrybutorów zabezpieczeń nośników tych utworów, 

przekazywałaby ją organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości do wykorzystania w trakcie 

prowadzonych przez te jednostki postępowań karnych z zakresu tak zwanego „piractwa 

audiowizualnego”, nie pobierając z tego tytułu żadnych opłat. 

ZPAV - http://www.zpav.pl/ 
Związek Producentów Audio Video jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i 

wideogramów. Ma zezwolenie ministra kultury na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi w tym 

zakresie. ZPAV powstał w 1991 roku z inicjatywy kilkunastu osób z branży muzycznej, przede 

wszystkim w celu reprezentowania interesów prawnych producentów w obliczu piractwa 

fonograficznego, które na początku lat 90. sięgało 95%. Dziś w związku zrzeszonych jest niemal 100 

osób fizycznych (przedstawicieli branży fonograficznej) oraz ok. 40 firm fonograficznych, które pod 

względem wartości sprzedanych nagrań dźwiękowych obejmują łącznie ok. 80% polskiego rynku 

muzycznego. 

Stowarzyszenie PRO/ Klub Legalnych - http://www.klublegalnych.org.pl/ 
Inicjatywa skierowana do przedsiębiorców mająca na celu promowanie idei legalności wśród 

podmiotów gospodarczych. Organizacja obejmuje swoją promocją wszystkie firmy, które 

udokumentują wdrożenie w swoich siedzibach procedur zarządzania dokumentacją licencyjną lub 

które legitymują się certyfikatem legalności posiadanego oprogramowania. W ramach inicjatywy 

prowadzone są również audyty oprogramowania biznesowego pod kątem jego legalności. 

http://www.bsa.org/
http://www.fota.net.pl/
http://www.zpav.pl/
http://www.klublegalnych.org.pl/


Projekt “Bądź Świadomy” - http://badzswiadomy.pl/o-akcji/  
Jest to wspólny projekt Związku Producentów Audio Video, Narodowego Centrum Kultury i Hirka 

Wrony, rozpoczęty w maju 2010 r. Jego celem jest budzenie świadomości oraz pogłębianie wiedzy 

prawnej młodzieży na temat piractwa. Podczas prowadzonych przez Hirka Wronę spotkań młodzież 

dowiaduje się o możliwych konsekwencjach prawnych piractwa, o zagrożeniach związanych z 

umieszczaniem i pobieraniem nieautoryzowanych plików muzycznych, multimedialnych i 

programów. 

Sztab Antypiracki - http://sztabantypiracki.pl/pl/o_sztabie.html 
Sztab Antypiracki to inicjatywa przeciwdziałająca łamaniu prawa autorskiego, realizowana w 

Internecie. Sztab informuje użytkowników o konsekwencjach korzystania z nielegalnych plików 

muzycznych, filmowych i nielegalnego oprogramowania oraz edukuje w zakresie zasad ochrony przed 

pirackim procederem. 

Sztab realizuje swoje zadania dzięki kompetencjom Koalicji Antypirackiej powołanej przez 

organizacje: Business Software Alliance, Związek Producentów Audio Video oraz Fundacja Ochrony 

Twórczości Audiowizualnej. 

 

6. Kalendarium działań antypirackich podejmowanych przez policję w 2011 

roku 
Poniżej przedstawiono wybrane działania policji wymierzone przeciwko prywatnym użytkownikom i 

przedsiębiorcom łamiącym prawo autorskie w 2011 roku. Warto podkreślić, że z każdym rokiem 

wzrasta skuteczność interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy policji, a ich działania 

zakrojone są na coraz szerszą skalę i dotykają nawet tych użytkowników, którzy kradną 

okazjonalnie.  

Wartość strat z tytułu łamania prawa autorskiego w 2011 roku nie jest jeszcze znana ale z pewnościa 

skalę należy szacować w setkach milionów złotych.  

A. Przeszukania w przedsiębiorstwach jako skuteczne narzędzie walki z piractwem na rynku B2B 

Styczeń 

26 stycznia 2011 - Piaseczyńscy policjanci zabezpieczyli w trzech firmach komputery z 

zainstalowanym nielegalnym oprogramowaniem. W wyniku kontroli zabezpieczono 1 twardy dysk i 2 

laptopy. Obecni w trakcie kontroli pracownicy i właściciele firm przyznali, że nie posiadają 

wymaganych licencji. We wszystkich przypadkach pirackie oprogramowania spowodowały straty 

producentów oprogramowania komputerowego, które wstępnie oszacowano na blisko 3000 zł. 

Luty 

10 lutego 2011 - Policjanci z pionu do walki z przestępczością gospodarczą w Białymstoku 

zabezpieczyli 8 komputerów, laptop, serwer i ponad 100 płyt w jednej z agencji reklamowych. 

Okazało się, że jej pracownicy korzystali z nielegalnego oprogramowania o łącznej wartości 200 000 

złotych. 

24 lutego 2011 - W wyniku działań prowadzonych na terenie powiatu oleskiego policjanci 

zabezpieczyli oprogramowanie o wartości 17 500 złotych. Akcja wymierzona była w osoby nielegalnie 

powielające programy komputerowe. Olescy policjanci ustalili także personalia osoby, która na 

http://badzswiadomy.pl/o-akcji/
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portalach aukcyjnych oferowała do sprzedaży płyty DVD z nielegalnie powielonymi programami 

komputerowymi. Osobą tą okazał się 28-letni mieszkaniec powiatu oleskiego. Policjanci w miejscu 

zamieszkania mężczyzny zabezpieczyli 51 pirackich płyt z nielegalnym oprogramowaniem. 

Marzec 

8 marca 2011 - Nielegalne oprogramowanie o łącznej wartości 1,4 miliona złotych zabezpieczyli 

policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w 

Tarnowskich Górach. Wykorzystywane było one do bieżącej pracy. Właścicielom firmy grozi kara 

pozbawienia wolności do lat 5.  

Kwiecień 

1 kwietnia 2011 - Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy 

Miejskiej Policji w Koszalinie zabezpieczyli nielegalne oprogramowanie w dwóch firmach. Jego 

wartość wstępnie szacowana jest na prawie 500 000 złotych.  

11 kwietnia 2011 - W wyniku czynności śledczych funkcjonariusze policji z Opola znaleźli w dwóch 

firmach reklamowych nielegalne oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Zabezpieczono aplikacje 

firm: Adobe (Photoshop CS5), Corel (Corel Draw 12), Microsoft (systemy operacyjne Windows 7 i 

Windows 2003 Serwer, pakiety Office), a także Geosystem, Morel oraz Automapa. Policjanci zajęli się 

również sprzętem: trzema komputerami (jeden z nich funkcjonował jako serwer), trzema laptopami, 

5 dyskami twardymi, dwoma dyskami zewnętrznymi, 55 płytami oraz jedną kartą pamięci. W 

pierwszej firmie biegli oszacowali wartość nielegalnego oprogramowania na 120 000 złotych., w 

drugiej – na 60 000 złotych. 

14 kwietnia 2011 - Policjanci zatrzymali 52-letniego mieszkańca Białogardu pod zarzutem sprzedaży 

w swojej wypożyczalni płyt DVD zawierających nielegalne kopie filmów. W komendzie policji 52-latek 

zeznał, że nielegalnym procederem trudnił się od kilku miesięcy, a filmy sprzedawał po 6 złotych za 

sztukę. 

29 kwietnia 2011 - Policja z Sokółki (woj. podlaskie) zabezpieczyła sześć komputerów z 

nielicencjonowanym oprogramowaniem w jednym z tamtejszych biur projektowych. Jego 

właścicielom grozi do 5 lat więzienia. 

Maj 

26 maja 2011 - Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą komendy w Piasecznie 

w towarzystwie specjalisty z zakresu ochrony praw autorskich i weryfikacji danych zawartych na 

nośnikach elektronicznych przeprowadzili kontrolę firm prowadzących swą działalność w Wólce 

Kosowskiej. Podczas przeszukania siedzib firm sprawdzono znajdujące się tam komputery. Odkryto 

na nich nielegalne wersje programów. Z tego tytułu zabezpieczono 3 laptopy. Pracownicy i 

właściciele firm, obecni w trakcie kontroli, przyznali, że nie posiadają wymaganych licencji. Straty 

producentów oprogramowania komputerowego w tym przypadku oszacowano na kwotę 6500 

złotych. 

Czerwiec 

6 czerwca 2011 - Policjanci z Lubartowa i Lublina w wyniku przeprowadzonych akcji ujawnili i 

zabezpieczyli nielegalne oprogramowanie i 4 dyski, na których pirackie programy były zainstalowane. 

Ich łączna wartość to 150 000 zł. Przeszukano nie tylko siedziby firm, ale również prywatne 

mieszkania. W Lublinie z kolei ujawniono 3 komputery, na których dyskach znaleziono nielegalne 

oprogramowanie – pakiety biurowe, graficzne itp. Ponadto 10 dysków zostało zabezpieczonych w 



prywatnych mieszkaniach zatrzymanych. Łącznie zabezpieczono 14 dysków oraz cztery komputery. 

Sąd, na podstawie dowodów zabezpieczonych przez funkcjonariuszy, stwierdzi, jaką 

odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponoszą zatrzymani. Za uzyskanie cudzego programu 

komputerowego w celu osiągnięcia korzysci majątkowej grozi odpowiedzialność do 5 lat pozbawienia 

wolności. 

6 czerwca 2011 - W wyniku interwencji policji w jednym z białostockich biur zabezpieczono 

oprogramowanie o łącznej wartości ponad 200 000 złotych. Były to m.in. programy takie jak pakiet 

Office, a także programy graficzne i projektowe Corel, Autocad. Do nalotu policji doszło po zgłoszeniu 

sprawy przez jedną z firm związanych z twórcami wymienionego oprogramowania. Sprawa dotyczy 

użytkowania pirackich programów w okresie od maja 2004 do października 2010 roku. 

17 czerwca 2011 - W wyniku akcji funkcjonariuszy z KPP w kwidzyńskim sklepie zabezpieczono kilka 

komputerów, a także dyski twarde oraz nośniki  - płyty CD i DVD - z nielegalnym oprogramowaniem, 

które rozpowszechniane były wśród klientów. Wartość oprogramowania, które zabezpieczyli 

funkcjonariusze, została wstępnie oszacowana na blisko 50 000 złotych. Właścicielowi sklepu grozi 

kara do 5 lat pozbawienia wolności. 

Lipiec 

6 lipca 2011 - W jednej z firm na ul. Kubicy w Tychach funkcjonariusze z Wydziału do Walki z 

Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tychach ujawnili i zabezpieczyli 

nielicencjonowane oprogramowanie. Wyceniono je na 150 000 złotych. Właściciel firmy, 30-letni 

mieszkaniec Tych, nie okazał funkcjonariuszom licencji na programy, które znaleziono na jego dysku. 

Mężczyźnie grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 

20 lipca 2011 - Policjanci z Piaseczna w ramach walki z przestępczością gospodarczą przeprowadzili 

kontrolę w kilku firmach w Górze Kalwarii. W trzech z nich zabezpieczono nielegalne 

oprogramowanie. Pracownicy i właściciele firm przyznali się do nieposiadania licencji na programy, z 

których korzystali. W każdym z przypadków wartość oprogramowania szacuje się na blisko 3 000 

złotych. 

Wrzesień 

20 września 2011 - W wyniku przeszukania jednego z krakowskich wydawnictw poligraficzno-

reklamowych policjanci zabezpieczyli nielegalne oprogramowanie o wartości około 300 000 złotych. 

Zabezpieczono zarówno komputery (m.in. 11 dysków i jeden laptop), jak i płyty (20 nośników CD i 

DVD) z nielegalnym oprogramowaniem. Zdaniem biegłych, oprogramowanie nie miało aktualnych 

licencji.  

Październik 

21 października 2011 - W jednej z firm geodezyjnych z Tczewa policjanci z Zespołu do Walki z 

Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zabezpieczyli oprogramowanie za prawie 5,5 mln złotych. 

28 października 2011 - W dwóch sokólskich biurach projektowych zabezpieczono cztery komputery, 

a także płyty CD i DVD. Policjanci ustalili, że posługiwano się tam nielegalnym oprogramowaniem. 

Wstępnie wyceniono je na 100 000 złotych. Wśród znalezionych programów znalazły się nielegalne 

oprogramowanie graficzne oraz systemy operacyjne. 



Listopad 

17 listopada 2011 - W wyniku przeszukania przeprowadzonego przez funkcjonariuszy z KPP w Jaśle w 

miejscowej firmie zabezpieczono kilka komputerów, a także dyski twarde oraz nośniki  - płyty CD i 

DVD - zawierające nielegalne kopie systemów operacyjnych oraz specjalistycznych programów do 

obróbki graficznej i projektowania. 

22 listopada 2011 - Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy 

Powiatowej Policji w Hajnówce przy współpracy KWP w Białymstoku skontrolowali agencję 

reklamową i biura projektowe w Hajnówce. W wyniku działań funkcjonariuszy zabezpieczono cztery 

komputery oraz płyty CD i DVD z pirackimi wersjami oprogramowania graficznego i systemów 

operacyjnych. Szacuje się, że straty twórców z tego tytułu mogły wynieść 35 000 złotych. 

Grudzień 

5 grudnia 2011 - Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Opolu 

zorganizowali kontrolę legalności oprogramowania w jednej z krapkowickich firm. W wyniku działań 

operacyjnych policji zidentyfikowano i zabezpieczono kopie nielegalnego oprogramowania. Wśród 

zabezpieczonego materiału znalazły się m.in. system operacyjny Windows, pakiet biurowy Office oraz 

narzędzia projektowe takie jak AutoCAD i MegaCAD. Skala nielegalnego procederu jest duża, bowiem 

rynkowa wartość wszystkich zabezpieczonych kopii szacowana jest aż na milion złotych. 

5 grudnia 2011 - W wyniku przeszukania biura jednej z bielskich firm architektonicznych policjanci z 

Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zabezpieczyli specjalistyczne oprogramowanie 

projektowe. Przeszukania dokonano na podstawie anonimowej informacji. Policjanci zabezpieczyli  

dwanaście komputerów, a także nośniki - płyty CD i DVD - zawierające nielegalne kopie systemów 

operacyjnych oraz specjalistyczne programy do obróbki graficznej i projektowania. Jeśli 

przypuszczenia policji potwierdzą biegli, właścicielowi firmy grozi nawet do 5 lat więzienia oraz 

konieczność wypłacenia wysokiego odszkodowania właścicielom praw do oprogramowania. Wstępna 

wartość szkód, jakie mogli ponieść producenci, wynosi pół miliona złotych. 

14 grudnia 2011 - W dniach  8 i 9 grudnia lubelscy i radzyńscy policjanci przeprowadzili kontrolę 

legalności oprogramowania w jednym z warsztatów samochodowych w Lublinie i Radzyniu 

Podlaskim. W wyniku działań funkcjonariuszy zabezpieczono cztery laptopy z zainstalowanym 

nielegalnym oprogramowaniem do diagnostyki samochodowej oraz specjalne urządzenie 

diagnostyczne. Wartość nielegalnych kopii szacowana jest na 32 000 złotych. Jeśli podejrzenia 

funkcjonariuszy zostaną potwierdzone ekspertyzami biegłych, właścicielom warsztatu grozi kara do  5 

lat pozbawienia wolności. 

B. Przeszukania u osób prywatnych jako narzędzie walki z piractwem wśród konsumentów 

Styczeń 

24 stycznia 2011 - Policjanci z Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Policji w 

Malborku zatrzymali 44-letniego mężczyznę podejrzanego o przerabianie konsol do gier i 

sprzedawanie ich jako oryginalnych na aukcjach internetowych przez okres co najmniej 10 miesięcy. 

Podczas przeszukania siedziby firmy mężczyzny, w którym brał udział przedstawiciel fundacji 

zajmującej się ochroną twórczości audiowizualnej, znaleziono i zabezpieczono komputer, 9 konsol 

do gier, kilkanaście kart pamięci i płyty DVD/CD z nielegalnym oprogramowaniem. 



Luty 

3 lutego 2011 - Opolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości komputerowej uzyskali 

informację, że w jednej z firm na terenie powiatu opolskiego prawdopodobnie dochodzi do łamania 

technicznych zabezpieczeń w konsolach do gier. 31 stycznia funkcjonariusze przeszukali 

pomieszczenia tej firmy. W czynnościach wspólnie z policjantami uczestniczył biegły z zakresu 

informatyki. Prowadzone przez funkcjonariuszy działania doprowadziły do zabezpieczenia 3 

komputerów przenośnych z zainstalowanymi najprawdopodobniej nielegalnymi programami 

operacyjnymi i użytkowymi firm Corel i Microsoft. Ponadto zabezpieczono 29 konsol Xbox360, 

konsolę psp, 55 płyt CD i DVD zawierających nielegalne kopie programów komputerowych. 

Szacunkowa wartość zabezpieczonego mienia wynosi 50 000 zł. 

7 lutego 2011 – Policjanci z Lęborka ustalili personalia i zatrzymali 22-latka, który posiadał nielegalne 

oprogramowanie komputerowe na płytach DVD, w większości gry, o wstępnej wartości  

prawie 1000 zł. 

11 lutego 2011 - W wyniku prowadzonego postępowania zatrzymano 32-latka kierującego grupą 

przestępczą i 5 innych osób zaangażowanych w nielegalny proceder na skalę Unii Europejskiej. 

Podejrzanemu za kierowanie grupą przestępczą grozi do 10 lat więzienia. Pozostałym podejrzanym za 

oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci z CBŚ wraz z funkcjonariuszami z KWP w 

Opolu, Izby Celnej w Opolu oraz Wydziału Wywiadu Skarbowego w Opolu zatrzymali 6 mieszkańców 

Opolszczyzny. Podejrzani, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, spowodowali straty 

sięgające 1 800 000 zł. W trakcie działań operacyjnych policjanci zabezpieczyli tysiące naklejek, a 

także sprzęt elektroniczny z zastrzeżonym logo firm, takich jak: Intel, Sony i Microsoft. Zabezpieczono 

również kilkanaście nośników elektronicznych w postaci komputerów stacjonarnych i przenośnych, 

serwer, kilkaset płyt CD-R i DVD-R. Łączna wartość zajętego podczas czynności mienia  

to ponad 560 000 zł. 

Marzec 

1 marca 2011 - Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Policji Praga 

Północ przeprowadzili dwie udane akcje. Jedną wspólnie z ze służbą celną, a drugą sami. 

Zabezpieczyli nielegalny towar o łącznej wartości ponad 60 000 złotych, tj. prawie 700 sztuk 

nielegalnych płyt DVD i CD: z filmami i bajkami oraz 37 szalików z zastrzeżonym wzorem 

przemysłowym znanej na całym świecie firmy. Zabezpieczyli pieniądze na poczet przyszłych kar w 

wysokości 1800 złotych. Przesłuchali dwie osoby. Jednej z nich, 52-letniej Annie W., postawili zarzut 

wprowadzania do obrotu „ekskluzywnych” szalików. Kobiecie może grozić do dwóch lat pozbawienia 

wolności. Właściciel „lewych” płyt prawdopodobnie usłyszy zarzut nabywania pirackich płyt oraz 

uzyskiwania pirackiego oprogramowania komputerowego. Za czyny, których się dopuścił, może grozić 

do pięciu lat więzienia. 

Kwiecień 

18 kwietnia 2011 - Podczas monitoringu jednego z serwisów aukcyjnych policjanci z Komendy 

Miejskiej Policji w Słupsku natrafili na oprogramowanie i gry komputerowe sprzedawane po 

wyjątkowo niskich cenach. Po przeszukaniu mieszkania osoby prowadzącej akcję, którą okazał się być 

23-letni mieszkaniec Ustki, śledczy ujawnili i zabezpieczyli nielegalne oprogramowanie. Opakowania 

tych nielegalnych produktów wykonane zostały w bardzo precyzyjny sposób i były łudząco podobne 

do opakowań oryginalnych. 



Maj 

9 maja 2011 - 8 maja 2011 roku funkcjonariusze z dolnośląskiej Izby Celnej przeprowadzili kontrolę 

na wrocławskiej giełdzie elektronicznej, w wyniku której zatrzymali mężczyznę prowadzącego 

nielegalnie działający punkt kopiowania pirackich płyt. Kontrola stoiska zakończyła się 

zabezpieczeniem 1892 sztuk pirackich płyt DVD oraz 337 sztuk pustych pudełek z okładkami filmów. 

Lipiec 

6 lipca 2011 - Nielegalne programy komputerowe, a także specjalistyczne oprogramowanie hakerskie 

zabezpieczyli funkcjonariusze z Olesna u dwóch mieszkańców Rzędowic. Piraci okazali się być również 

oszustami wykradającymi hasła użytkowników sieci. Grozi im do 5 lat więzienia. 

Sierpień 

1 sierpnia 2011 - 30-letnia kobieta i 35-letni mężczyzna zostali zatrzymani pod zarzutem oszustwa 

przez funkcjonariuszy KMP w Częstochowie, zwalczających przestępczość gospodarczą. Okazało się, 

że w okresie od stycznia do lipca 2011 roku sprzedawali przez Internet wózki dziecięce, oszukując w 

ten sposób kilkadziesiąt osób z całego kraju. Pokrzywdzeni, dokonując zakupu, wpłacali na określone 

konto pieniądze w kwocie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, jednak do chwili obecnej nie 

otrzymali zamówionego towaru. Podczas dalszych czynności policjanci zabezpieczyli należący do 

zatrzymanych laptop z nielegalnym oprogramowaniem i kilkadziesiąt nielegalnie powielonych płyt. 

29 sierpnia 2011 - Policjanci z Sopotu wkroczyli do dwóch mieszkań na terenie miasta oraz do 

wypożyczalni płyt DVD w Gdyni. Z zebranych przez nich informacji wynikało, że dwóch braci prowadzi 

nielegalną wytwórnię płyt. Mężczyznom grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia 

wolności do 5 lat. Policjanci zatrzymali braci, po tym jak zabezpieczyli dowody świadczące o tym, że 

44-letni mieszkaniec Sopotu wspólnie z 25-letnim bratem kopiowali, tłoczyli i rozpowszechniali 

nielegalne płyty z filmami. Z ustaleń policjantów wynika, że bracia z kopiowania i rozpowszechniania 

płyt ustanowili sobie stałe źródło dochodu. Ich przestępczy proceder trwał od blisko dwóch lat. 

Wrzesień 

6 września 2011 - Nielegalne oprogramowanie o wartości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych 

zabezpieczyli funkcjonariusze w województwie opolskim. Mieszkańcy Olesna i Gorzowa Śląskiego 

odpowiedzą jednak nie tylko za posiadanie nielegalnego oprogramowania. W mieszkaniu 17-letniego 

mieszkańca Olesna funkcjonariusze policji z tamtejszego Wydziału Kryminalnego Komendy 

Powiatowej znaleźli 6 krzaków konopi indyjskich i dwa komputery, na których zainstalowano 

nielegalne oprogramowanie. Policjanci przeszukali też jedno z mieszkań pobliskiego Gorzowa 

Śląskiego. Tam również zabezpieczono krzak konopi indyjskich, a także nasiona i liście w formie 

zasuszonej. Oprócz narkotyków funkcjonariusze znaleźli też jeden komputer z nielegalnym 

oprogramowaniem. 

Październik 

14 października 2011 - Policjanci z północnopraskiego Wydziału do Walki z Przestępczością 

Gospodarczą zatrzymali 25-latka sprzedającego pirackie płyty z filmami na jednym z 

północnopraskich bazarów. W wyniku przeszukania należącego do Adama G. plecaka policjanci 

ujawnili i zabezpieczyli ponad 90 pirackich płyt z różnymi filmami. Mężczyzna oświadczył, że filmy 

zapisane na płytach pobierał z witryn internetowych na komputer, a następnie poprzez nagrywarkę 

komputerową wypalał je na nośnikach DVD. 



Listopad 

17 listopada 2011 - W wyniku porannego nalotu funkcjonariuszy z KWP w Opolu z 9  listopada, 

przeprowadzonego w dwóch kluczborskich mieszkaniach, zatrzymano dwie kobiety trudniące się 

handlem podróbkami markowej odzieży. Oprócz 168 egzemplarzy odzieży o łącznej wartości 

rynkowej 43 500 zł zabezpieczono także komputer z nielegalnym oprogramowaniem o wartości 15 

000 zł. Za samo wprowadzanie do obiegu podrabianych ubrań grozi do 2 lat więzienia. Jeśli zarzuty o 

nielegalne oprogramowanie zostaną potwierdzone, zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. 

Grudzień 

13 grudnia 2011 - Stołeczni celnicy zlikwidowali wytwórnię nielegalnych filmów. Trop podjęty na 

targowisku przy Namysłowskiej, gdzie celnicy zatrzymali 50-letniego mężczyznę sprzedającego 

nielegalne kopie filmów, okazał się trafny. W jego mieszkaniu celnicy znaleźli kolejne 3 tysiące 

pirackich płyt i aż 23 dyski twarde. 

22 grudnia 2011 - W ręce szczecińskich policjantów wpadli mężczyźni podejrzani o rozprowadzanie 

wśród lokalnych przedsiębiorców specjalistycznego oprogramowania o dużej wartości. Mężczyźni 

zostali zatrzymani po tym, jak zgłosili się do jednego ze szczecińskich przedsiębiorców, oferując zakup 

specjalistycznego oprogramowania projektowego. W trakcie spotkania z przedsiębiorcą mężczyźni 

m.in. objaśniali sposoby łamania zabezpieczeń oprogramowania. Wartość rynkowa jednego 

egzemplarza takiego oprogramowania szacowana jest na 45 000 złotych. 

22 grudnia 2011 - Wrocławscy policjanci zatrzymali 17-latka handlującego pirackimi kopiami 

oprogramowania. Stoisko z nielegalnymi kopiami gier i programów komputerowych znajdowało się 

na terenie giełdy elektronicznej przy ulicy Robotniczej. 

 

7. Kalendarium działań antypirackich organizacji biznesowych i pozarządowych w 2011 roku 

Każdy miesiąc to setki nowych działań policji i organizacji ją wspierających, wymierzonych w złodziei 

treści oraz osób łamiących prawa autorskie w Internecie. Poniżej krótka charakterystyka 

najważniejszych z nich: 

Styczeń – Porozumienie między ZAiKS i YouTube 

24 stycznia 2011 - ZAiKS i YouTube podpisali umowę licencyjną, która pozwala autorom 

reprezentowanym przez ZAiKS otrzymywać wynagrodzenie za wykorzystywanie ich muzyki w serwisie 

YouTube. Przychody będą generowane na podstawie reklam wyświetlanych przy filmach partnerskich 

YouTube. W ciągu ostatnich dwóch lat YouTube podpisał umowy z organizacjami PRS for Music w 

Wielkiej Brytanii, BUMA Stemra w Holandii, SGAE w Hiszpanii, SIAE we Włoszech, IMRO/MCSPI w 

Irlandii, OSA w Czechach i SACEM, SACD, SCAM i ADAGP we Francji, a nawet w Izraelu. 

Luty – Rozdanie Złotych Blach 

15 lutego 2011 - po raz kolejny przyznano Złote Blachy, nagrody honorowe przyznawane corocznie 

jednostkom policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży intelektualnej przez Koalicję 

Antypiracką, którą tworzą: Business Software Alliance (BSA), Fundacja Ochrony Twórczości 

Audiowizualnej (FOTA) oraz Związek Producentów Audio Video (ZPAV). Koalicja Antypiracka po raz 

trzynasty uhonorowała Złotymi Blachami przedstawicieli jednostek policji, które wyróżniły się 

skuteczną walką z piractwem muzycznym, filmowym i komputerowym. W tegorocznej edycji 

odznaczone zostały: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w 

Katowicach oraz Komenda Miejska w Koszalinie. Uroczystość wręczenia Złotych Blach poprowadził 



Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video. W uroczystości udział wziął 

Komendant Główny Policji gen. ins. Andrzej Matejuk. Gośćmi honorowym byli piosenkarz K.A.S.A. 

Kasowski oraz prezenterka Agnieszka Popielewicz. 

Maj – W USA rozpoczęły się prace nad ustawą PROTECT IP  

12 maja 2011 - władze USA pracują nad nową ustawą o nazwie PROTECT IP (Preventing Real Online 

Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property), która ma być bezpośrednio 

wymierzona w osoby naruszające prawa autorskie w Internecie. W przypadku wykrycia przez 

Departament Sprawiedliwości nieprawidłowości w dostępie do zagranicznych stron z materiałami 

naruszającymi prawa autorskie przez dany serwis będzie on mógł złożyć powództwo cywilne. 

Ponadto władze będą mogły nakazać zablokowanie takiej witryny oraz zabronić współpracy z 

oskarżonym serwisem reklamodawcom czy firmom zajmującym się obsługą kart kredytowych (Visa, 

MasterCard). 

Czerwiec – OnetVOD startuje z akcją „Polska inwazja”  

8 czerwca 2011 - na stronie OnetVOD można oglądać filmy takich wybitnych twórców, jak: Has, 

Munk, Holland, Ford. Teraz w ramach akcji ,,Polska inwazja” będzie można obejrzeć bezpłatnie na tej 

stronie kolejnych 200 polskich filmów. Chociaż dotychczas do serwisu trafiło 36 tytułów, to już 

wkrótce nadarzy się okazja do zapoznania się z najlepszymi i najgłośniejszymi polskimi filmami. 

Lipiec – BSA prezentuje wyniki badań. Coraz więcej zgłoszeń piractwa komputerowego  

8 lipca 2011 - ruszyła kampania mająca na celu ostrzeżenie właścicieli firm i pracodawców przed 

skutkami korzystania z nielegalnego oprogramowania. W roku 2011 była inicjowana dwukrotnie. 

Pierwszy okres emisji spotu to styczeń i marzec, kiedy to spot został wyświetlony w największych 

stacjach informacyjnych (Polsat News, TVP INFO, TVN24) ponad 500 razy. Drugi etap kampanii to maj 

i czerwiec ub. r., kiedy na przestrzeni kilku tygodni materiał wyemitowano 300 razy. Jak ocenia BSA, 

spot obejrzany został przez 6,5 miliona widzów. Ponad dwa razy więcej zgłoszeń o nielegalnym 

oprogramowaniu niż w 2010 r. i czterokrotnie więcej zgłoszeń niż w 2009 r. to wynik tej kampanii. 

Zgłaszanie przestępstwa było ułatwione dzięki specjalnie uruchomionej infolinii: 801 480 000. Jak 

twierdzi Bartłomiej Witucki, rzecznik Business Software Alliance w Polsce, tak znaczący wzrost liczby 

zawiadomień o przypadkach piractwa komputerowego w polskich firmach niewątpliwie jest 

rezultatem kampanii telewizyjnej. Dodał też, że ma nadzieję, że kampania ta przyczyni się do 

zmniejszenia skali piractwa w Polsce. 

Sierpień – Ministertswo Edukacji Narodowej  chce cyfryzacji materiałów edukacyjnych 

Receptą na dużą skalę piractwa w Polsce może być cyfryzacja podręczników i książek. Oszczędność 

miejsca w podręcznikach uczniów i pieniędzy rodziców to tylko dwie zalety tego rozwiązania. Dużo 

bardziej pozytywnym efektem działania byłoby zaszczepienie wśród społeczeństwa nawyku 

kupowania podręczników w formie e-booków.  

Wrzesień – BSA prezentuje wyniki badań - 48% polskich użytkowników komputerów to regularni 

piraci 

15 września 2011 - niemal połowa polskich użytkowników komputerów (48%) nabywa 

oprogramowanie z nielegalnych źródeł przeważnie lub zawsze, jak wynika z największego badania, 

jakie do tej pory przeprowadzono na temat zachowań i postaw użytkowników wobec piractwa 

komputerowego i praw własności intelektualnej. Wśród 32 ocenionych krajów Polska uplasowała się 

w połowie rankingu, zajmując 16. pozycję. 



Październik – Przyznano certyfikaty legalności dla Ministerstwa Gospodarki 

12 października 2011 - uroczystość odbyła się podczas konferencji prasowej związanej z 

opublikowaniem raportu „Ocena konkurencyjności branży IT za 2011” opracowanego przez 

Economist Intelligence Unit. Z raportu wynika, iż nasz kraj zajął w nim 30. miejsce wśród 66 badanych 

państw. Polska została doceniona m.in. za rozwój infrastruktury informatycznej oraz sektora B+R, w 

którym odnotowaliśmy skok o 5 pozycji w porównaniu z rokiem 2009. Firma CompNet, korzystając z 

okazji, dokonała podsumowania wykonanych działań audytowych, które również potwierdzają, że 

Ministerstwo Gospodarki wiedzie prym wśród instytucji administracji centralnej w zakresie 

zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz daje dobry przykład polskim przedsiębiorcom.  

Certyfikaty potwierdzające wdrożenie zasad i procedur zarządzania oprogramowaniem na ręce 

wicepremiera Waldemara Pawlaka wręczyli przedstawiciele firm organizujących programy SAM 

Partner w Polsce, w ramach których CompNet jako audytor dokonał certyfikacji. I tak certyfikat 

Adobe wręczył Andrzej Lisiewicz – Legalization Regional Manager Eastern Europe, certyfikat 

Autodesk - Wojciech Jędrzejczak,Country Manager, certyfikat Microsoft – Tomasz Kozdryk, Dyrektor 

Sektora Publicznego, oraz jako niezależnego audytora certyfikat CompNet – Sebastian 

Strzech,Dyrektor Zarządzający.  

Listopad – Grudzień - Powstaje polska lista transparentnych przedsiębiorców 

30 listopada 2011 - Business Software Alliance (BSA) uruchomiło ogólnopolską kampanię 

informacyjną „Sprawdź swoje oprogramowanie”. Kampania adresowana jest do małych i średnich 

przedsiębiorstw i jest realizowana przy pomocy upoważnionej firmy DataContact sp. z o.o. Celami 

akcji są m.in. stworzenie listy firm deklarujących legalność posiadanego oprogramowania oraz 

zachęcenie wszystkich przedsiębiorców do sprawdzenia oprogramowania pod kątem jego legalności. 

Według zapewnień BSA, organizacja w swych działaniach jako priorytet stawia przeciwdziałanie 

piractwu komputerowemu wśród przedsiębiorców przy jednoczesnym edukowaniu ich na temat 

zagrożeń i szkód, z którymi to zjawisko się wiąże.  

 


