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w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 1 marca 2018 r. (VII.564.15.2018.KD), doręczone 

Telewizji Polskiej S.A. w dniu 5 marca 2018 r., w sprawie wykorzystania przez Panią Klaudię 

Jachirę znaku słowno-graficznego anteny-TVP 1 wyjaśniam, co następuje. 

Za pośrednictwem Internetu, w dwóch materiałach audiowizualnych Pani Klaudii 

Jachiry zamieszczonych na portalu YouTube, rozpowszechniony został znak słowno-

graficzny anteny - TYPl (utwór, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują 

Telewizji Polskiej S.A.). Spółka po przeanalizowaniu tych materiałów stwierdziła, iż w swej 

treści, nie dotyczą one Telewizji Polskiej S.A. poza użyciem znaku słowno-graficznego 

anteny - TYP 1. Biorąc pod uwagę, iż Telewizja Polska S.A., jako podmiot wyłącznie 

uprawniony do rozporządzania i korzystania z w/w znaku słowno-graficznego, który nie 

wyraził zgody na jego rozpowszechnianie w przedmiotowych materiałach audiowizualnych 

zamieszczonych na portalu YouTube, uznała, iż zachodzi uzasadnione podejrzenie 

popełnienia przestępstwa określonego w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z pov/yższym Telewizja Polska S.A. 

złożyła do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody 
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Telewizji Polskiej S.A. przez sprawców opisanego przestępstwa. Warto podkreślić, 

iż niniejsze zawiadomienie nie dotyczy treści zawartych w przedmiotowych materiałach 

audiowizualnych czy podmiotów w nich wymienionych, a jedynie kwestii niezgodnego 

z prawem rozpowszechniania utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują 

Telewizji Polskiej S.A. 

Zdaniem Telewizji Polskiej S.A. w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania art. 29* 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Materiały audiowizualne Pani Klaudii 

Jachiry trudno bowiem zaliczyć do parodii, pastiszu lub karykatury, a wykorzystanie w tych 

materiałach utworu, do którego autorskie prawa majątkowe należą do Telewizji Polskiej S.A. 

nie sposób uznać za wykorzystanie w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków 

twórczości. 

Telewizji Polska S.A. stoi na stanowisku, iż jako podmiot pokrzywdzony w niniejszej 

sprawie, działając w obronie swoich interesów, do czego jest uprawniona zgodnie z ustawą, 

składając przedmiotowe zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, nie naruszyła 

podstawowych praw i wolności przysługujących obywatelom, w szczególności konstytucyjnej 

wolności wyrażania poglądów (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP) ani pluralizmu środków 

społecznego przekazu. Należy podkreślić, iż w przedmiotowej sprawie to prawa Telewizji 

Polskiej S.A., a zwłaszcza prawo własności chronione przez Konstytucję RP, zostały 

naruszone bezprawnym działaniem Pani Klaudii Jachiry. Przedstawienie, w przedmiotowych 

materiałach. Pani Klaudii Jachiry wraz z mikrofonem opatrzonym znakiem słowno-

graficznym anteny - TYP 1 znacząco zwiększyło zainteresowanie materiałem, bardziej 

przyciągnęło uwagę widza, jak i spowodowało utożsamienie Pani Klaudii Jachiry, 

przedstawianych przez nią treści oraz samego kanału z profesjonalną działalnością Telewizji 

Polskiej S.A., co prowadziło do mylnego przekonania, jest to reportaż Telewizji Polskiej S.A., 

czego Spółka chce uniknąć. 
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