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Zarzuty dla mieszkańca Torunia za nielegalną
programów platform cyfrowych przez sieć Internet

dystrybucję

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji z
Torunia zatrzymali 54. letniego mieszkańca tego miasta, który za pośrednictwem
Internetu nielegalnie sprzedawał programy platform cyfrowych. Mężczyzna usłyszał
już pierwsze zarzuty o rozpowszechnianie sygnału telewizyjnego bez zgody właścicieli
praw.
Torunianin pod koniec 2008 roku wykupił najdroższe pakiety trzech platform cyfrowych
(CYFRY+, Cyfrowego Polsatu i Telewizji na Kartę) i bezprawnie odsprzedawał tę usługę za
pośrednictwem Internetu grupie osób metodą tzw. sharingu internetowego. Prowadzący
postępowanie szacują, że jego odbiorcami mogło być nawet kilkaset osób z całej Polski.
W prowadzonych działaniach policjanci byli wspierani przez pracowników działu dw. z
piractwem CYFRY+. Zatrzymany złamał prawo, naruszając ustawę o ochronie niektórych
usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie
warunkowym. Może mu za to grozić do trzech lat więzienia.
Działania w Toruniu to już kolejna akcja policji skierowana przeciwko nielegalnej sprzedaży
programów telewizyjnych poprzez sieć internetową. Pod koniec listopada ub. roku policjanci
z Wydziału dw. z PG KWP w Lublinie oraz KP w Tomaszowie Lubelskim zlikwidowali
nielegalne punkty dystrybucji sygnału telewizyjnego platform cyfrowych. Podczas akcji
policjanci zabezpieczyli m.in: serwer, komputery, dyski twarde, tunery telewizyjne, czytnik
kart telewizyjnych i splittery. Także w listopadzie ub. roku policjanci z Wydziału dw. z PG
KWP w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami z Kołobrzegu zatrzymali trzech mężczyzn,
którzy również metodą sharingu internetowego umożliwiali osobom nieuprawnionym odbiór
programów platform cyfrowych.
Więcej informacji: d.zawadzka@sygnal.org.pl
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