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ZŁOTE BLACHY PRZYZNANE
Data publikacji 19.12.2006

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Miejska Policji w Koszalinie i Komenda
Rejonowa Policji Warszawa III to tegoroczni laureaci IX edycji "Złotych Blach" – nagród
wręczanych przez Koalicję Antypiracką dla jednostek najbardziej zaangażowanych w zwalczanie
przestępstw w zakresie naruszania praw autorskich.

W warszawskim Klubie Traﬃc odbyła się uroczystość wręczenia honorowej
odznaki "ZŁOTEJ BLACHY". Uroczystość uświetniła swoją obecnością gwiazda polskiej sceny muzycznej Kasia Cerekwicka
oraz aktor Piotr Zelt, znany m.in. z roli Arniego w "13 posterunku". Artyści wręczyli nagrody wyróżnionym:
• Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, za zlikwidowanie grupy warezowej zajmującej się
zwielokrotnianiem i rozpowszechnianiem ﬁlmów. Tylko w tej sprawie zabezpieczono kilka jednostek komputerowych
klasy PC, serwer ftp o pojemności 2,5 TB oraz 4000 płyt DVD. Wartość zabezpieczonych wartości intelektualnych w tej
sprawie oszacowano na około 500 tys. złotych. W województwie dolnośląskim jednostki Policji zrealizowały 91 spraw, w
których doszło do naruszenia praw producentów fonograﬁcznych. Komenda Wojewódzka Policji uczestniczyła również w
akcji ZPAV i IFPI "Hubcup 6" skierowanej przeciwko użytkownikom sieci peer to peer rozpowszechniającym utwory

muzyczne. Wartość zabezpieczonych fonogramów oszacowano na nie
niż 372 tys. złotych.

mniej

• Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie, której Policjanci ustalili a następnie zatrzymali grupę osób
administrujących serwerem do wymiany plików w sieci Internet (HUB), który służył do wymiany ﬁlmów, gier,
programów komputerowych i muzyki. Wymieniane pomiędzy użytkownikami dane w 90% były bezprawnie
rozpowszechniane. W okresie od maja 2005 r. do stycznia 2006 r. przez HUB przewinęło się ponad 2400 użytkowników.
W samym Koszalinie dokonano 120 przeszukań, w ramach pomocy prawnej zlecono dalszych 55 przeszukań u osób na
terenie całego kraju. W trakcie realizacji sprawy zabezpieczono ponad trzydzieści jednostek centralnych komputerów i
blisko 100 komputerowych dysków twardych.
• Komendzie Rejonowej Policji Warszawa III, której Policjanci w listopadzie br. dokonali przeszukania w dużej ﬁrmie
z siedzibą w Warszawie. Ze względu na wielkość spółki było to bardzo poważne przedsięwzięcie. W wyniku dobrze
przeprowadzonego przeszukania policjanci zabezpieczyli ok. 130 jednostek centralnych i dysków, na których ujawniono
pirackie oprogramowanie komputerowe wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
Policjanci z wyróżnionych jednostek oprócz "Złotych Blach" i nagród ufundowanych przez Koalicję otrzymali również od
komendanta głównego Policji Marka Bieńkowskiego nagrody pieniężne. Komendant podkreślał, że jednym z priorytetów
polskiej Policji jest walka z cyberprzestępczością i przestępczością intelektualną w Internecie, a Kasia Cerekwicka
dziękując nagrodzonym policjantom stwierdziła: „Dzięki Państwu chce mi się tworzyć i pisać nowe piosenki”.
Przyznanie wyróżnień "ZŁOTA BLACHA 2006" stanowi wyraz ogromnego uznania, jakie przedstawiciele podmiotów praw
własności intelektualnej mają dla policjantów, którzy na co dzień walczą z piractwem muzycznym, komputerowym i
ﬁlmowym. Tradycyjnie, oprócz tablic pamiątkowych Koalicja Antypiracka ufundowała również nagrody rzeczowe dla
wyróżnionych jednostek, które nie wątpliwe przyczynią się do jeszcze wydajniejszej pracy.
W skład KOALICJI ANTYPIRACKIEJ, która jest fundatorem nagród ufundowanej wchodzą przedstawiciele:
• Business Software Alliance – organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania komputerowego;
• Związek Producentów Audio Video reprezentujący przemysł muzyczny;
• Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej w imieniu branży ﬁlmowej.

