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STOWARZYSZENIE SYGNAŁ KONTYNUJE SZKOLENIA DLA
PRZEDSTAWICIELI ORGANÓW ŚCIGANIA
Podsumowanie działań pierwszego półrocza
Ponad 600 przedstawicieli organów ścigania wzięło udział w szkoleniach
przeprowadzonych w tym roku przez stowarzyszenie SYGNAŁ. Tematem spotkań
była specyfika kradzieży sygnału telewizyjnego oraz metody walki z piractwem.
W marcu br. stowarzyszenie przeprowadziło szkolenie dla policjantów Wydziałów ds. Walki
z Przestępczością Gospodarczą z województwa lubelskiego. Metodom walki z nielegalnym
odbiorem sygnału telewizyjnego poświęcone były także szkolenia w Szkołach Policji
w Katowicach (luty), Szczytnie (marzec, kwiecień, maj i czerwiec), Słupsku (maj) oraz Pile
(dwukrotnie – w kwietniu i czerwcu). Uczestniczyło w nich ponad 500 policjantów.
W czerwcu br. w spotkaniu na temat walki z piractwem telewizyjnym wzięło udział 40
prokuratorów z jednostek podległych Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach.
„Współpraca z organami ścigania ma olbrzymie znaczenie dla sukcesów w walce z
nielegalnym odbiorem sygnału telewizyjnego. Realizowane szkolenia są bardzo ważnym ich
elementem” - powiedział Jarosław Mojsiejuk, prezes stowarzyszenia SYGNAŁ.
Celem spotkań było przedstawienie działań podejmowanych w ramach walki z piractwem
telewizyjnym. Reprezentanci stowarzyszenia zaprezentowali sposoby identyfikacji
przestępstw związanych z kradzieżą sygnału telewizyjnego w sieciach telewizji kablowych
i na platformach satelitarnych. Zostały także omówione techniczne aspekty kradzieży sygnału
telewizyjnego, sposoby przeciwdziałania wandalizmowi, rola Internetu w nielegalnej
dystrybucji treści, a także podstawy prawne umożliwiające walkę z przestępczością.

***

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

