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List Gratulacyjny
Szanowni Państwo,
Uroczystość wręczenia Policjantom honorowej odznaki „Złotej Blachy” nagrody ufundowanej przez Koalicję Antypiracką jest wyrazem uznania
dla wysiłków Policji związanych ze zwalczaniem przestępczości powszechnie
zwanej piractwem, a faktycznie będącej kradzieżą własności intelektualnej
twórców, wykonawców i producentów.
W tym miejscu pragnę gorąco podziękować przedstawicielom Koalicji
Antypirackiej reprezentowanej przez
Fundację Ochrony Twórczości Audiowizualnej,
Związek Producentów Audio Video
i Business Software Alliance
za dokonanie wyróżnień i ufundowanie nagród dla:
Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach,
Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu,
Sekcji dw. z Przestępczością Gospodarczą KRP Warszawa V,
które wykazały się w 2007 roku bezprecedensowymi realizacjami spraw.
Naruszenie

praw własności intelektualnej traktowane winno

być

w Polsce, podobnie jak i w innych krajach Unii Europejskiej, jako przestępstwa
generujące olbrzymie straty, ponoszone zarówno przez poszkodowane firmy,
jak i Skarb Państwa.

Znaczny wysiłek Policji ukierunkowany został na sieć komputerową
Internet, która ze względów na poczucie anonimowości przestępców,
szczególnie

często

wykorzystywana

jest

do

popełniania

tego

rodzaju

w

raporcie

przestępstw.
Powyższe

działania

zostały

zauważone

chociażby

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Realizacja ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych”.
W 2007 roku Policja wspólnie z właścicielami praw autorskich
przeprowadziła kilka spektakularnych realizacji, jak choćby te które skutkują
przyznaniem tych wyróżnień.
Mam

nadzieję,

że

wyróżnienia

te

spowodują

jeszcze

większe

zaangażowanie nagrodzonych a także innych jednostek Policji w ujawnianie
i zwalczanie przestępczości intelektualnej.
Istotnym elementem działań antypirackich w Polsce jest edukacja
społeczeństwa. Kradzież własności intelektualnej, niematerialnego wytworu
ludzkiego umysłu, powinna być piętnowana na równi z kradzieżą pospolitą.
Bardzo często utwory bezprawnie oferowane do sprzedaży lub też
rozpowszechnianie przez piratów pozbawione są wyrazu artystycznego
i znacznie odbiegają jakością od oryginału.
Wspólne wysiłki organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz Koalicji
Antypirackiej i innych podmiotów działających na rzecz ochrony własności
intelektualnej pozwalają na ograniczenie tego rodzaju przestępczości.
Proszę Państwa, pragnę zapewnić, że Policja ze swojej strony dołoży
wszelkich starań aby w dalszym ciągu prowadzić skuteczne działania
zmierzające do zmniejszenia przestępczości intelektualnej a tym samych
jeszcze lepiej chronić prawa autorów, twórców, wykonawców i producentów.
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