OŚWIADCZENIE
Oświadczam w imieniu własnym oraz Kancelarii Prawniczej OBIG sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, a także w imieniu spółki TopWare Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej,
że informacje zamieszczone na stronach internetowych www.napisy.info/ i
http://napisy.info/forum/index.php?showtopic=1296818&pid=1139628&st=0&
przez
Krzysztofa J. Szklarskiego z Jeleniej Góry – Cieplice dotyczące ww. podmiotów są
nieprawdziwe.
Oświadczam, że wszystkie działania podejmowane przez reprezentowane przeze mnie
podmioty znajdują oparcie w prawie powszechnie obowiązującym. Nasza kancelaria
występuje w imieniu pokrzywdzonych właścicieli praw autorskich. W sprawach naruszania
praw autorskich prowadzone są aktualnie na nasz wniosek postępowania karne przez właściwe
miejscowo organa ścigania. O p. Szklarskim i jego działalności można przeczytać m.in. na:








http://www.idg.pl/news/110528.html
http://www.idg.pl/news/134633.html
http://prawo.vagla.pl/node/7908
http://di.com.pl/news/16535,Policja_pl_nie_dziala_-_odwet_za_napisy_org_
http://napisy.info/forum/index.php?showtopic=128493
http://www.osiol.net/lofiversion/index.php/t31617.html
http://yourcinema.biz/News227.html

Nie jesteśmy od tego, by oceniać lub weryfikować zamieszczone tam informacje. Nie
mniej jednak, należy do nich podchodzić z dużą dozą ostrożności, ponieważ Szklarski
niefrasobliwie wygłasza na forum internetowym kontrowersyjne poglądy. Największe
kontrowersje muszą budzić jego usilne starania, których w istocie celem jest ochrona
naruszycieli praw autorskich („piratów”) czyli przestępców.
Na marginesie informuję Państwa, że Szklarski niedawno zwrócił się do naszej kancelarii i
zaoferował swoje usługi oraz pomoc w ściganiu przestępstw internetowych polegających na
rozpowszechnianiu utworów z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wystarczy powiedzieć, że już po krótkiej rozmowie wzbudził w nas same obawy
i wątpliwości. Szczególnie wątpiliśmy i nadal wątpimy w uczciwość jego intencji. Z tego
powodu zignorowaliśmy jego ofertę współpracy. Ze względu na nie satysfakcjonujący poziom
wypowiedzi Szklarskiego zamieszczonych na forum internetowym nie będziemy z nimi
polemizować, ale z ochotą poddamy je pod ocenę sądu i organów ścigania.
Na podstawie właściwych przepisów prawa, wezwaliśmy K. Szklarskiego do publicznego
sprostowania nieprawdziwych informacji dotyczących Kancelarii Prawniczej OBIG sp. z o.o.,
jej szefa oraz TopWare Poland sp. z o.o. i opublikowania przeprosin. W tym celu
wyznaczyliśmy mu krótki termin pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego - cywilnego i karnego. Będziemy z żelazną konsekwencją przed sądem tępić
oszczerstwa i niefrasobliwe formułowanie ocen na forum internetowym, do którego dostęp
mają internauci z całej Polski.

