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Jako dowódur¡rstarcry
notatka sluzbowa

Chomilild.pl idzie na ugodç
pracownicy portalu samo-

lwona Aleksandrzak

dzielnie wyszukiwali Pirackie

iwona.aleksandtzak@infor.Pl

pliki. Program, którY udo-

Serwis udostçPni wYdawcom nowy program sluåqcY
do szybkiego i sPrawnego
zglaszania pirackich Plików
na portalu. WYdawn¡ctuta
bçd4 moglY równiei za Po-

érednictwem senrisu
sprzedawaé dziela, do których maj4 prawa.
Kusz4c nowymi rozwi4zaniami, Chomikuj Próbuje zalagodzió spór z wydawcami, klÓ-

rzy chcq zloàyêPozew zbiorowy przeciw serwisowi' Po-

wodem konfliktu jest
zamieszczanie i Pobieranie
nrzez uávtkowników Chomilu¡ piract<ictr plików. Wedlug
ruecznika Portalu wielu wYdawców przychYlnie ustosunkowalo sig do nowYchrozwi4zaú. PWN, z icbórXrm konflikt w ostatnim czasie zaognil sig, z nieufrìoÉii4jednak
przvglqda siç calej sPrawie'

-

Propozycje Chomikuj

s4

trudne do zaakcePtowania

orzez wvdawców - komentuje Robert Sagan z Kancelarii

Brudkowski

&

WsPólnicY,

prawnikPWN.
PWN nie chce klikaó

PWN nie chce PrzYstaé na
r owti4zania Chomikuj, m' in.
z tego powodu, åe serwis nie

uwzglçdnil . wczeÉniejszYch

ãtçpnia Chomikuj, jest tYlko
narzedziem, którego wYdaw-

cy maj4 u2ywaó do latwego

i szybkiego

zglaszania PrzY-

padków naruszania' Prawa.

-

Bedzie moåliwoSé zabloko-

wania pliku jedn¡rm kliknieciem myszy. W portalu znaj-

dzie siç bowiem sPecjalnY
link, po klikniçciu którego Pi
racki plik zostanie automa6r czruè zgloszony do zabloko-

wania - tlumaczy Piotr Halasiewicz, rzecznik Chomikuj.
- W nasz¡rm Przekonaniu
podstaw4 dzialania Chomi-

kuj i innych servuisów internetowych powinno bYé Poszanowanie praw wlasnoSci
intelektualnej i samodzielne
w grm zakresie Przeciwdzialanie administratora - obstaje przy swoim Robert Sagan.
Obecnie funkcjonuj4ce
przepisy (ustawa o Swiadczeniu uslug drog4 elektroniczn4), które powt ar zai 4t ozwi4zania zawarte w unijnej dY-

rektywie o handlu elekbroniczn¡rm, nie mówi4, kbo
powinien pirackie Pliki wYszukiwaé. Co gorsza, w ogóle

nie zostalo w nich uwzglgdnione istnienie takich serwisów jak Chomikuj'
- Regulacje dYrektYwY Po-

wstaly 10 lat temu,

kiedY

bçd4 oni musieli wysylaé do
wlaÉciciela portalu linków do

fratarryna Wójcik'Adamska

pirackich plików. SpecjalnY

katarzyna.wojci k@i nfor.Pl

celarii Baker & McKenzie,

program zrobi to za Posiadaczy praw autorskich.

ZilIAilA

który bierze udzial w Pracach
nad nowelizacj4 ustawY
o Swiadczeniu uslug drog4
elektroniczn4. Na liécie osÓb,

Udzial w interesie
By uspokoié wydawców Chomikuj proponuj e im pewnego

trudno bylo wyobrazié sobie
funkcj onowanie serwisów tYpu Chomitruj - komentuje dr
Marek SwierczyÍrski z Kan-

kbóre praeuj4 w MSWiA nad
zmian4 tych przepisÓw, znalazl siç tak2e reprezentuj4cY

rodzaju udzial

w

swoim

w sporze serwis

przedsiçwziçciu. Za PoSrednictwem portalu wydawnictwa bçd4 mogly licznej, bo a2
szeÉciomili-onowej gruPie
uå¡rtkowników portalu sPrze-

Chomik wie, co robi

j

- Tomasz
Zalewski z Kancelarii Wierzbowski Eversheds.

dawaé dziela, do

Nie jest wiçc dzielem PrzYpadku, åe Chomikuj kwestionuje wyslane przez wYdawnictwa zawiadomienia o naruszaniu praw autorskich na
portalu, podczas gdy MS\MiA

Ltórychma-

prawa.'W'edlug Piotra Marciszuka, prezesa Polskiej IzbY
Ksiaàki, to z pewnoéciq krok
we wlaÉciw¡rrn kierunku. Mi4

mo to prezes PIK bardzo

nie znajdzie siç wskazanie

ostroZnie podehodzi do zaproponowany ch przez Cho'
mikuj rozwiqzaú.
- Nie zostala namjeszcze
przedstawiona ani proPozYcja zabezpieczeñ, ani korzYéci handlowych. Ponadto na
tak4 dystrybucjç treéci ehronionych prawem musi wyraziê zgodq i posiadacz tYch
praw, i autor - komentuje
Marciszuk.

treSci naruszaj 4cych Prawo.
Owych wskazaú brakowalo
w zawiadomieniach wYsYla-

mikuj i PIK wci4å jednak nie
doszlo. PWN nie odpowiada

pracuj

e

wlaSnie nad defuricj q

takiego zawiadomienia''rVedlug obecnych przePisów takie zawiadomienie to Po Prostu ,,wiarygodna wiadomoSó". Po nowelizacjitaka informacja bçdzie musiala
zawieraé okreÉlone elementY,
a wéród nich prawdoPodob-

Do oficjalnych rozmów Cho-

nych do Chomikuj Przez bowiem na propoøycjç sPoPWN. Teraz Piotr HaÌasie- tkania z Chomikuj, a Paúwicz chwali sie, 2e serwis stwowa Izba Ksi4åki wci42
udostçpni wydawcom taki oczekuje zaproszenie od
program, dziçki któremu nie

E9

gazetapraurnapl

sruZ BA w I Ez I E N n I Srodki p¡zymusu

¡ Lamanie praw autorskich w internecie

24daír wydawnictwa, bY to

uri,'rvû.

przedstawicieli serwisu.

PRAWA

Wwiçzieniach bqdzie

3-ffiffili,li"+

cjarnych dziala obecnie
w Polsce

moåna stosowaé nowY
Srodek przymusu bezPo'
dzenie do celi zabezpieczaj4cej i przed rozpoczçciem
Latwiej bçdzie moåna udoku- konwoj owania, aby utrudnié
mentowaé uzycie Érodków wyrnianç informacji z innYprzú,¡rnusu w wigzieniu. WY- mi wiçZniami. Zmieni siç
starczy sporz4dzié notatkç równie2 sposób zaliladani¡
slwåbow4 podobn4 do tej, ja- kajdanek. Funkcjonariusz
k4 sporz4dza policja. Z uàY- bçdzie mógl zakladaó kajcia broni palnej i psa nadal danki na rçce trz¡imane z tYtrzeba bçdzie sporz4dzaó lu, a nie jak to bylo dotychprotokóI. Takie rozwiqzania czas - na rqce trzymane

Sredniego - blokadq stawu kolanowego.

przodu. Po obezwladnieniu

przewiduje proj eld rczpor z4-

z

dzenia Rady Ministrów

agresyvrrni osadzeni kladze-

w sprawie stosowania Srodków prz¡rmusu bezpoSredniego oraz uåycia broni Palnej lub psa sluåbowego Przez

funkcjonariuszy sluåby wieziennej przyjety przez ru4d
na ostatnim posiedzeniu.

Projekt wprowadzanowy
Srodek przyrnusu bezpo-

ni sq twarz4 do podlo2a aìbo
ustawiani twarz4 do Sciany.
Wygo dniej j es t wigc zalozy ê,
kajdanki z tylu ciala. Dotychczasowy sposób zakladania stwarzal sytuacje zagraùaj4ce bezpiec zeústwu.
Zmieniono równiez zasà-

dy uZycia palki slu2bowej,

alaj4c funkcj onariuszom na zakladanie blokad

urz4dzenie blokuj4ce staw kolanowy. OPisano talc2e zasady stosowania Srodka do obezwladnia-

zezw

nia za pomoc4 ladunku
elektrycznego oraz zasadY
zakladania maski, zaslony
na twarz albo kasku zprrylbic4, tlumiqcych glos. Maskç i zaslonç stosuje siç na

nia ka2dego Srodka prz¡.'rnu-

Sredniego

-

czas niezbçdny na doprowa-

i dZwigni.
Po zaprzestaniu stosowasu bezpoÉredniego kierownik j ednostki penitencj arnej
jest obowi4zany wysluchaó

osadzonego i pouczyó go
o prawie zloircnia skargi do
s4du penitencjarnego.

