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o Wydawcy ksi4iek zamaenai4skorrystaó z nowego prawa do zloienia pozlyl¡ zbiorowego

Zattrymano dilerów
20 osób zostal o zatrwmanych przez CBS w Slédz-

twie dotycz4cyrngangu
dilerów narkotyków, rozprowadzaj4cych w War'szawie

m.in. heroinç. Sledczy szacuj4,Ze grupa moglawprowadzió na stolecznyrlmek nawet 300
kg narkotyków.

Co czwarty

znasznà

homoseksualiste

Wedlug najnowrr"go ruportu CBOS,,Postawy wobec gejów i lesbijek" co
czwarty Polak zna geja lub
lesblikç. W ci4gu ostatnich dwóch lat odsetek
ten zwiçkszyl siç o g proc.
Ale nadal ponadjedna
trzecia Polaków chce zakazu stosunków seksualnych osób tej samej plci.
64 proc. doroslych Polaków deklaruje, 2e nie akceptuje publicznych wyst4pieú gejów i lesbijek.
RównoczeSnie 63 proc.
osób twierdz4cych, 2e homoseksualizm jest odstçpstwem od normy, uwaàa, '
àenalezy gotolerowaé.

Rodzinna tragedia
Piotrkowscy policj anci
zatrz¡xnali51-letniego
mgàczyznç podejrzewanego o zabójstw o ?Z-latka
i usilowanie zabójstwa
swojej l6-letniej córki.

Zachomikowanie do s4du
lwona Aleksandrzak
lwona.aleksandrzak@infor.pl

Prawnicy Polskiej lzby
Ksi42ki przygotowuj4 pozew zbiorour¡r przeciwko
Chomikuj.pl. PWN jui wystqpilo na drogç s4dow4
przeciwko serwisowi. Przycrynq sporów s4 nielegalnie rozpowszechniane
w sieci ksi42ki.
Wydawcy zrzeszeni w PIK
zpo
zbiorowym wyst4pi4 po^rem
19 lipca, kiedy wejdq
w zycie przepisy o dochodzeniu roszezeú grupowych. Bç-

ffiffiffi:¡frn

kuj.pl podrçcznik wydany
paez PWN. W ksiçgarni
kupilo go tysi4c osób

re chc4prowadzió sprawç, nie

brakuje. Telefony od prawnikówponoé siç uryrvaj4. PWN
i PIK twierdz4, Ze ponosz4 olbrzymie slraty z powodu pirackich plików. - Nielegaln4

N miliona
, &Ñh-tyte
¡r W nielegalnych

plikórfrzablokowal w
swoim serwisie wlaéciciel
Chomikuj.pl

ników, poniewaZ chroni4 go
przepisy ustawy o Swiadczeniu uslug drog4 elektroniczn4.

Ustawa, na któr4 powoluje

prawny z kancelarii Wodzimierz Glowacki i W'spólnicy
Przedstawiciele wydawnictwa wyslali jednak do Chomikuj.pl dwie takie informacje.
WaSciciel serwisu doskonale
zatem wiedzial, co dzieje siç
najego stronie. Nie zareagowal, bo informacjç uznal za
zbyt skromn4. - V/iadomoÉé,
2e gdzieS takie pliki sq, niejest
wystarczaj4c4 informacj4,
Llóra pozwala nam je namierzyó. i zablokowaê - tlumaczy
Piotr Halasiewicz.
Takie tlumaczenie to wykorzyst¡wanie luk prawnych braku definieji,;wiarygodnej
wiadomoSci", czyli zawiadomienia o naruszaniu prawa
przez internautów, oraz nie-

postçpowaniu. Takim proce-

z prawników reprezentuj4-

siç Chomikuj.pl, wyl4cza odpowiedzialnoSé serwisu, ale
tylko do pewnego momentu.
- OdpowiedzialnoSé moZe byé
wylqczona, jeéli service provider nie posiada wiedzy dotycz4cej b ezprawnoÉci dzialaú
dokonywanych w serwisie lub
informacji tam zamieszczonych, a po powzigciu wiadomoÉci o bezprawnyrn charâkterze zamieszczonych infor-

cych P\,VN. Piotr Halasiewicz,

sem moZe byé objgta nieograniczona liczb a osób, nawet j e-

macji b4dZ z wiarygodnego

rzecznik Chomikuj.pl, twier-

2r ódla, b4ù2 z zawiadomienia

dzi j ednak, 2e serwis nie ponosi odpowiedzialno3ci za treÉci

- Ustawodawca zdecydowal,

urzgdowego, uniemoZliwil do-

2e administrator serwisu, ta-

dzie to. jeden z pier-wszych

kopig pewnego specjalistycznego podrçcznika wydanego

przez PWN, którego legalny
naklad wyniósl ok. 1000 egzemplarzy, z portalu Chomi-

zbiorowych pozwów, przygo-

kuj.pl pobralo aZ 600 osób!

towanych w Polsce. Dzigki nov4rm przepisom spór migdzy
Chomikuj.pl a wydawcami zostanie rozwi4zany w jednyrn

- argumentuje

Sli ich indywidualne szkody
s4 niewielkie. Kancelarü. któ-

MEDI

mec. Tomasz
Galczyñski z kancelarii Brud-

kowski &W'spólnicy, jeden

umieszczane pr zez uz¡úkow -

stçp do tych danych - uyjaSnia Joanna Basifiska. radca

wskazania przez ustawodawcç osoby, która powinna moni-

torowaó pliki, Ltóre zartieszczaj4 w serwisie uz¡rtkownicy.

kiego

jak

Chomikuj.pl, nie
musi siç zastanawiaé, które

A Telewizie ócigaj4 siç, Hórei uda siç zgamqó,wiçcej spoÉowych kibiców w sieci
o

o

pliki s4 chronione, bo ten obowiqzek spoczywa na podmiotach, które posiadaj4 prawa
do utworów -uwaàa Tomasz
Zalewski z kancelarii Wierzbowski Eversheds, prawnik
reprezentuj 4cy serwis.
Zadne z wydawnictwnie chce
siçjednak zgodzió natakie rozwi4zanie. - To oznaczaloby, iæ.
codziennie ktoS musiaìby.tak4
stronç monitowaó i sprawdzaé,
co tam sig dziej e, akaàdy prøy-

padek musialby zostaê przez
nas oddzielniq oficjalnie zgloszony mimo oczywistoSci bezpmwnoÉci takiego procedem protestuje pmwnik PWN mec.

GalczyÍrski. Wedlug Piotra
Marciszuka, prezesa Polskiej
izby Ksiqzki, argumenty Halasiewicza sq po prostu nie do
przylqcia. - Nas jako wydawców interesqje tylko tyle, aby
nasze treÉci,jeSli gdzieS s4 publikowane, to tylko zanasrq

pozwoleniem lub w ten sposób, bySmy mieh z tego korzySci - komentuje prezes PIK.
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