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WstęP

Danestatystyczneostatnichlatpokazująstaływzrostzatrzymańcelnychpodrobionych
towarów.Obecniezatrzymaniacelneobejmująswoimzakresemjużnietylkotowary,
które zwyczajowo kojarzą się z podróbkami, takie jak kosmetyki, odzież czy płyty
CD/DVD, lecz również produkty lecznicze, żywność oraz zabawki. Próby wwozu
podrabianychtowarówtegotypurodząpoważneobawyozdrowieibezpieczeństwo
konsumentów.

Skuteczne działania mające na celu uniemożliwienie wprowadzenia na rynek UE
takichpodróbekmożeprzyczynić siędo lepszejochronyproduktóworyginalnych
orazdozwiększeniazaufaniakonsumentówdonabywanychproduktów.

Markatowarów,uwidocznionawpostaciznakutowarowegoumieszczonegonapro-
dukcie, jestobecnie jednymzważniejszychwyznacznikówwartościtegoproduktu.
Markatraktowanajest jakorodzajświadectwa,poprzezktóreproducentzapewnia
o jakości wyrobu. Ponadto, rozpoznawana i ceniona przez konsumentów marka
przedstawiaznacznąwartośćdlaproducenta.

Zewzględunawysokienakładyzwiązanezprocesemkreowaniamarki,wieluprzed-
siębiorców, naruszając przepisy prawa, stara się naśladować i podrabiaćmarkowe
produktywykorzystując ich renomę.Podrabiane sąnie tylkowidoczneoznaczenia
produktówchronioneprawemautorskimorazprawamiwynikającymi z rejestracji
znakówtowarowych, leczrównieżrozwiązaniatechniczne(technologiczne),często
podlegająceochroniepatentowejczyztytułurejestracjiwzorówprzemysłowych.

Powprowadzeniutowarównarynek,ograniczenieichdalszegorozpowszechniania
jestznacznieutrudnione.Dlatego jużnaetapieprocedurycelnej,wsposóbszybki
izdecydowanymożnazidentyfikowaćizniszczyćdużepartiepodrobionychtowarów.
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Wstęp

KancelariaDZPposiadadużedoświadczeniewzakresiemonitoringuizatrzymania
importowanychtowarównaetapiepostępowaniacelnego,poszukiwania importe-
rów,producentówiprzewoźnikóworazautorskiegoprogramunegocjacjiz impor-
terami skonstruowanego tak, aby klientmógł zminimalizować koszta związane ze
zniszczeniempodrobionychtowarów.

Naszraportpowstał,abyzobrazowaćskalęzjawiskaprodukcji,dystrybucjioraztrans-
portutowarówpodrobionychpoprzezprzedstawieniezwięzłegozestawieniadanych
statystycznych.Danepochodzązbadańprzeprowadzonychwostatnichlatachprzez
instytucjekrajowe,wspólnotoweimiędzynarodowe.

Przysporządzaniuraportuwziętopoduwagęprzedewszystkim:

■■ EC Report on EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights; Re-
sults at theEuropeanBorder–2009/RaportKomisji Europejskiejo „wspólno-
towych działaniach celnych w zakresie egzekucji praw własności intelektualnych – 
wynikinagranicacheuropejskich–2009”dostępnyw Interneciepodadresem:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_
controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2009.pdf;

■■ Zestawienie statystyk dotyczących zatrzymań celnychWydziałuOchrony Praw
WłasnościIntelektualnej,DepartamentuPolitykiCelnej,SłużbyCelnej-Minister-
stwaFinansów–danedotychczasniepublikowane;

■■ BiuletynyStatystyczneSłużbyCelnejza2007,2008i2009rok,MinisterstwoFinansów,
kwiecień2008,2009i2010-dostępnewInterneciepodadresem: 
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=523&wysw=82&sub=sub20.
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1. Dynamika zatrzymań celnych

1.1. Wzrost liczby postępowań celnych

W2009roku,zgodniezdanymiWydziałuOchronyPrawWłasności Intelektualnej,
DepartamentuPolitykiCelnej,SłużbyCelnej–MinisterstwaFinansów,w3 272 po-
stępowaniachpolskieurzędycelnezatrzymały2 612 717 sztuk towarównałączną
kwotęok.40 000 000 €1 wzwiązkuznaruszeniamiprawwłasnościintelektualnej.

Liczba postępowań wszczętych w Polsce dotyczących zatrzymań towarów 
w związku z naruszeniami praw własności intelektualnej w latach 2006-20092

W2009rokuwzględemlatubiegłych,zauważalnybyłwyraźnywzrostliczbypostępo-
wań,wktórychujawnianebyłytowarypodrobioneipirackie.Jednocześnie,zgodnie
zdanymiMinisterstwaFinansówwlatach2006-2009zajętonatejpodstawieogółem
35 037 823 sztuk towarów.

Również statystykiKomisji Europejskiejpokazują silną tendencjęwzrostowąwza-
kresieliczbypostępowańprowadzonychprzezorganycelnepaństwczłonkowskich
UE.W2009rokuPolska,pośród27państwczłonkowskich,zajęła13. miejscepod
względemliczbyzarejestrowanychpostępowańcelnychzwiązanychzochronąpraw
własnościintelektualnej3.

1 ZestawieniestatystykdotyczącezatrzymańcelnychWydziałuOchronyPrawWłasnościIntelektualnej,
DepartamentuPolitykiCelnej,SłużbyCelnej-MinisterstwaFinansów–danedotychczasniepublikowane

2 Ibidem

3 ECReportonEUCustomsEnforcementofIntellectualPropertyRights;ResultsattheEuropeanBor-
der–2009/RaportKomisjiEuropejskiejo„wspólnotowychdziałaniachcelnychwzakresieegzekucji
prawwłasnościintelektualnych–wynikinagranicacheuropejskich–2009”,s.19

1742 2125 1870 3272
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Dynamikazatrzymańcelnych

Liczba postępowań wszczętych w Unii Europejskiej dotyczących zatrzymań towa-
rów w związku z naruszeniami praw własności intelektualnej w latach 1999-20084

W2009rokuuwagęzwracaspadekliczbypostępowańwszczętychwUEdotyczą-
cych zatrzymań towarówwzwiązku znaruszeniamiprawwłasności intelektualnej.
Jakoprzyczynętakiejsytuacjipodajesięogólnoświatowespowolnieniegospodarcze,
jakrównieżspadekimportudoUEo23%,wporównaniuzrokiempoprzednim5.

1.2. Wzrost liczby składanych wniosków o podjęcie działań przez  
organy celne 

Stratypodmiotówuprawnionychwynikającezwprowadzaniadoobrotunarynekwspól-
notowytowarówpodrobionychipirackichsięgająmiliardóweuro.Praktykapokazuje,że
tamgdziewystępuje rynek towarówpodrobionych, jedynie stałymonitoringprzepływu
towarówprzezgraniceorazaktywnyudziałwpostępowaniachzajęćcelnychprowadzą-
cydoblokadynapływupodróbek,możeuchronićprzedsiębiorstwaprzedutratązysków
iwefekciekonkurencyjnościnarynku.

Rosnącaliczbazatrzymańcelnychprzyjednoczesnymniskimwskaźnikupostępowańpro-
wadzonychzurzęduwskazujenakoniecznośćmonitorowaniaprzepływutowarówprzez
samychuprawnionych.Potwierdza to również staływzrostwnioskówo zajęcia celne,
składanychprzezpodmiotyprywatnenatereniecałejUniiEuropejskiej.

Liczba złożonych wniosków o podjęcie działań przez organy celne  
w Unii Europejskiej w latach 2000-20096

W 90% wszystkich postępowań podstawą działania organizacji celnych były wnioski 
złożone przez podmioty uprawnione, a tylko w 10% przypadków postępowań 
organy celne działały z urzędu7.

4 Ibidem,s.9

5 Ibidem,s.2

6 Ibidem,s.7

7 Ibidem,s.8

50000

40000

30000

20000

10000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Wnioskiopodjęciedziałań

10000

5000



7

Wybranekategorietowarówzatrzymanychwzwiązkuznaruszeniami...

1.3. Wzrost liczby zatrzymanych towarów

Naprzestrzeniostatnich10latwrazzewzrostemliczbypostępowańcelnych,wzrasta
równieżliczba,acozatymidziewartość,przejętychprzezcelnikówtowarówwzwiąz-
ku znaruszeniamiprawwłasności intelektualnej.WUniiEuropejskiejw2009 roku
zajętonatejpodstawie117 959 298sztuktowarów.

Liczba zatrzymanych towarów w Unii Europejskiej w latach 1999-20098

2. Wybrane kategorie towarów zatrzymanych 
w związku z naruszeniami praw własności  
intelektualnej

Liczba postępowań w Unii Europejskiej dotyczących zatrzymań celnych towarów 
w związku z naruszeniami praw własności intelektualnej w 2008 roku 
– podział na rodzaje towarów9

8 Ibidem,s.8

9 Ibidem
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Wybranekategorietowarówzatrzymanychwzwiązkuznaruszeniami...

Kategorietowarów,wktórychwszczynanejestnajwięcejpostępowańtoobecnie:
odzież i akcesoria, biżuteria i zegarki, urządzenia elektroniczne, płyty CD/DVD,
farmaceutyki.
Poniżejzostanąbliżejopisaneniektórekategorietychtowarów.

2.1. Produkty farmaceutyczne

Wostatnichlatachwsposóbistotnynasiliłasięskalaniebezpiecznegozjawiska,jakim
jestpodrabianiefarmaceutyków.DziałającaprzyONZŚwiatowaOrganizacjaZdro-
wia (WHO)powołaław2006 roku specjalną inicjatywę– IMPACT (International
Medical ProductsAnti-CounterfeitingTaskforce) zajmującą się ściganiem naruszeń
związanychzfałszowaniemproduktówfarmaceutycznych.ZszacunkówWHOwy-
nika,żeok.10%lekównaświeciepochodziznielegalnychźródeł.Biorącpoduwagę
wielkośćświatowegorynkufarmaceutycznegoskalazjawiskamusiniepokoić,szcze-
gólnie,żeskładchemicznywiększościnielegalnychlekówniepokrywasięzeskładem
ichlegalnychodpowiedników10.

Nieprawidłowości w składzie podrobionych farmaceutyków11

DoUniiEuropejskiejnajwiększaczęśćpodrobionych lekówtrafiazeZjednoczonych
EmiratówArabskich(73,21%).KolejnemiejscezajmująIndie(22,60%).Chinykojarzone
już tradycyjniezmasowąskaląnaruszeń, sądopierona3.miejscu(1,41%)12. Import
nielegalnychfarmaceutykówzajmujeobecnietrzeciemiejscepodwzględemliczbyza-
trzymanychtowarówpośródkategoriidóbrzatrzymanychwzwiązkuznaruszeniami
prawwłasnościintelektualnej(zarazpowyrobachtytoniowychimetkach,wszywkach,
nalepkach). Stanowi to10%całej liczby zatrzymanych towarówwUnii Europejskiej.
Liczbazatrzymańcelnychwtymsektorzewroku2009wzrosłao27,5%wporównaniu
zrokiem200813,aliczbasztukzatrzymanychwyrobówfarmaceutycznychw2008roku
wyniosła11 464 05614.

Podrobionelekistanowiącorazwiększyproblemdlafirmfarmaceutycznychnacałym
świecie.Zuwaginaogromnekosztyzwiązanezbadaniamiiudoskonalaniemfarma-
ceutyków,cenylekówczęstosązależneodnakładówponoszonychprzezproducen-
tów.Ichwzględniewysokacenastwarzapokusęzakuputańszychzamienników,które

10DanezestatystykŚwiatowejOrganizacjiZdrowia(WHO)
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/en/index.html

11 http://www.wpro.who.int/media_centre/fact_sheets/fs_200311_Counterfeit+drugs.htm

12 ECReportonEUCustomsEnforcementofIntellectualPropertyRights;ResultsattheEuropeanBorder–
2009/RaportKomisjiEuropejskiejo„wspólnotowychdziałaniachcelnychwzakresieegzekucjiprawwłasności

13 Ibidem,s.21

14 Ibidem,s.22

brakjakichkolwiekskładnikówaktywnych(60%)

niewłaściweproporcjeskładników(17%)

niewłaściweskładnikiaktywne(16%)

innenieprawidłowości(7%)

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Wybranekategorietowarówzatrzymanychwzwiązkuznaruszeniami...

częstookazująsiębyćwręczniebezpiecznedlazdrowia,m.in.zpowoduniespełniania
wymogówsanitarnychwprocesieprodukcji.ScotlandYardszacuje,że jeden kilogram 
heroinysprowadzonydoEuropygenerujeok. 200% zysku,zaśjeden kilogram pod-
robionej ViagrysprowadzonejzIndiiok. 2000% zysku15.

Wartość farmaceutyków zatrzymanych przez polskie Urzędy Celne (w PLN)16

JakwynikazestatystykMinisterstwaFinansów,polskieurzędycelnecorokuzatrzymują
corazwiększepartiepodrobionychleków.Wlatach2007-2009celnicyzatrzymalipro-
duktyfarmaceutyczneowartościnałącznąkwotę2 125 885PLN17.

SkalęproblemupokazująteżalarmującewynikiakcjiKomisjiEuropejskiejokrypto-
nimie „Medi-Fake”, podczas którejw okresie od połowy października do połowy
grudnia2008nasilonokontrolecelnew27krajachUEskupiającsięnanielegalnych
farmaceutykach.Wokresiedwóchmiesięcyzatrzymano34 miliony tabletek podro-
bionych leków18.

15 LeMonde,artykułzamieszczonywnumerzez26maja2007r.

16ZaBiuletynamiStatystycznymiSłużbyCelnejzarok2007,2008i2009,MinisterstwoFinansów,kwie-
cień2009r.ikwiecień2010r.

17 Ibidem

18 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1980&format=HTML&aged=0&langu
age=en&guiLanguage=en

1,5mln

1,2mln

0,9mln

0,6mln

0,3mln

1 290 894 308 199 526 792

2007 2008 2009



10

Wybranekategorietowarówzatrzymanychwzwiązkuznaruszeniami...

2.2. Zegarki i biżuteria

W2009rokuwPolscezegarki ibiżuteriastanowiłykategorię,którapodwzględem
wartościzatrzymanegotowaruznacznieprzewyższałapozostałekategoriezatrzyma-
nychproduktówwzwiązkuznaruszeniamiprawnadobrachniematerialnych.Wartość
zatrzymanychnapolskiejgranicyzegarkówibiżuteriiwynosiłaponad15,5milionaPLN.

Wartość towarów zatrzymanych przez służbę Celną w Polsce w 2009 roku 
w związku z naruszeniami praw własności intelektualnej19.

RównieżwcałejUE20,wokresiemiędzy2008a2009rokiemliczbazatrzymańcel-
nychpodrobionychzegarkówibiżuteriiwzrosłao18,8%.Jedynągrupąproduktów,
któraodnotowaławiększywskaźnikwzrostuzatrzymańcelnychniżzegarkiibiżuteria
byłoobuwie.Ogółemw2009roku,unijnicelnicyzatrzymali1 828 913sztuktowa-
rówzkategoriizegarkiibiżuteria21.

Należyw tymmiejscu zauważyć, że na tak znacznywzrost ilości importowanych
doPolski podrobionych towarów luksusowychmożemiećwpływwysoki stopień
społecznego zainteresowania imitacjami produktów ekskluzywnych. Podstawowym
remediumnatakiezachowaniekonsumentówjestograniczaniedostęputakichto-
warówdorynku,przezskutecznedziałanienaetapieprzekraczaniatowarówprzez
granicęUE–tj.korzystaniezmożliwościzatrzymańcelnychtowarów.

19 Ibidem

20 ECReportonEUCustomsEnforcementofIntellectualPropertyRights;ResultsattheEuropeanBor-
der–2009/RaportKomisjiEuropejskiejo„wspólnotowychdziałaniachcelnychwzakresieegzekucji
prawwłasnościintelektualnych–wynikinagranicacheuropejskich–2009”,s.20

21 Ibidem,s.22

zegarki,biżuteriaigalanteria(15,5mln)

odzież(8,6mln)

obuwie(5,2mln)

papierosy(2,2mln)

kosmetyki(2,0mln)

sprzętelektroniczny(1,4mln)

telefonykomórkoweiakcesoria(1,2mln)

cd/dvd(919tys.)

gry,sprzętsportowyizabawki(741tys.)

art.spożywczeinapoje(325tys.)

farmaceutykiiart.medyczne(39tys.)

innetowary(1,2mln)

wmilionachPLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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2.3. Odzież 

Niebagatelnyudziałwliczbieiwartościtowarówzatrzymanychzpowodunaruszeń
prawwłasności intelektualnejmaodzież.W2009 rokuwPolsceodzież stanowiła
drugącodowielkościkategorięzatrzymanychtowarówpodwzględemzarównolicz-
byzatrzymanychegzemplarzy(tupierwszeństwaustąpiłajedyniepapierosom)oraz
wartościzatrzymanychdóbr(pierwszemiejscezajęłyzegarkiibiżuteria)22.Zestaty-
stykwynika,żew2009rokuzatrzymanonapolskichgranicachłącznie346 868 sztuk
odzieżywzwiązkuznaruszeniamiprawwyłącznychzeznakówtowarowychiwzo-
rówużytkowych23,ołącznejwartości8 641 800PLN.

Liczba towarów zatrzymanych przez służbę Celną w Polsce w 2009 roku 
w związku z naruszeniami praw własności intelektualnej24.

JakwynikazraportuKomisjiEuropejskiej25,liczbasprawdotyczącychzatrzymańcel-
nychodzieżywszczętychnagranicachUEwzwiązkuznaruszeniamiprawnadobrach
niematerialnychw2009rokuprzewyższaznaczniesumęwszystkichpostępowańin-
nychkategoriiproduktów.W2009wUniiEuropejskiejrokuwszczęto13 147 postę-
powańorazzatrzymano7 955 344 sztukodzieży.26

22Zestawieniestatystykdot.zatrzymańcelnychWydziałuOchronyPrawWłasnościIntelektualnej,De-
partamentuPolitykiCelnej,SłużbyCelnej-MinisterstwaFinansów–danedotychczasniepublikowane

23 Ibidem

24 Ibidem

25 ECReportonEUCustomsEnforcementofIntellectualPropertyRights;ResultsattheEuropean
Border–2009/RaportKomisjiEuropejskiejo„wspólnotowych działaniach celnych w zakresie egzekucji 
praw własności intelektualnych – wyniki na granicach europejskich – 2009”,s.20

26 Ibidem

papierosy(1306443)

odzież(346868)

gry,sprzętsportowyizabawki(171908)

obuwie(119814)

kosmetyki(84848)

cd/dvd(79538)

art.spożywczeinapoje(71404)

telefonykomórkoweiakcesoria(70947)

zegarki,biżuteriaigalanteria(62010)

sprzętelektroniczny(52405)

farmaceutykiiart.medyczne(10558)

innetowary(235971)

wmilionachsztuk 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
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Wybranekategorietowarówzatrzymanychwzwiązkuzwzwiązku...

2.4. Płyty CD i DVD

Często w trakcie kontroli celnych zatrzymywane są płyty CD/DVD, jako nośniki
wieluprawnadobrachniematerialnych.Mogłobysięwydawać,żezuwaginacoraz
większąpopularność Internetu i sieci P2P jakoplatformywymianyplików, zacznie
powolizanikaćnielegalnyobrótfizycznyminośnikamidanychzzawartościąbędącą
przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej. Niestety, pomimo tego, że
nastąpił spadek w liczbie zatrzymanych płyt CD/DVD, to jednak wciąż liczba ta
utrzymujesięnastosunkowowysokimpoziomie27.

Liczba zatrzymanych towarów kategorii CD/DVD w Unii Europejskiej w latach 
2007-200928

LiczbazatrzymanychwUniiEuropejskiejw2008rokuartykułówztejkategoriiwynosi
79 170 506sztuk(znaczniewięcejniżwprzypadkupozostałychkategoriitowarów).
RównieżprocentowywzrostliczbypłytCDiDVDzatrzymanychnagranicachunij-
nychw2008rokuwstosunkudoroku2007byłbardzowysoki(2300%)29.

W2009rokunastąpiłwyraźnyspadekliczbyzatrzymanychtowarówkategoriiCD/
DVDwporównaniudoroku2008, leczwciąż jestwyższyod liczbyzatrzymanych
płytwroku2007, iwynosi6 417 435sztuk,wporównaniudo3 442 195sztuk
w2007roku30.

JakpodajeportalinformacyjnyGreenLeft,zaKomisjąEuropejską,jedenkilogramma-
rihuany przemyconej do Europy generuje zysk na poziomie 2000€, podczas gdy
jedenkilogrampirackichpłytdajeponad3000€zysku31.Należypamiętać,żewwięk-
szościkrajówUniiEuropejskiej(niewyłączającPolski),poziomakceptacjispołecznej
nielegalnego obrotu płytami CD/DVD zawierającymi dane będące przedmiotem
ochronyprawamiwłasnościintelektualnejjestwysokiprzyjednocześnieniewielkim
zagrożeniuodpowiedzialnościąkarną.

27 ECReportonEUCustomsEnforcementofIntellectualPropertyRights;ResultsattheEuropean
Border–2009/RaportKomisjiEuropejskiejo„wspólnotowychdziałaniachcelnychwzakresieegzekucji
prawwłasnościintelektualnych–wynikinagranicacheuropejskich–2009”,s.21

28 Ibidem,s.9

29 Ibidem,s.12is.22

30 Ibidem

31 http://www.greenleft.org.au/node/39591
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3. Chiny jako główny eksporter towarów  
zatrzymanych w związku z naruszeniami  
praw własności intelektualnej
Powszechniewskazujesię,żenajwiększymźródłemtowarówpodrobionychipirac-
kichsąkrajeazjatyckie,wtymChiny.OstatniraportKomisjiEuropejskiejpotwierdził
ogromnyudziałPaństwaŚrodkawrynkutowarówpodrobionychlubpirackich32.

Udział krajów w produkcji towarów zatrzymanych w Unii Europejskiej  
w związku z naruszeniami praw własności intelektualnej w 2009 roku33

Chinystanowiąwponadpołowieprzypadkówźródłoimportu(64,40%)pirackichlub
podrobionychtowarówdoUE.

Z szacunków dziennika Le Figaro wynika, że około 3-5 milionów pracowników
wChinachzatrudnionychjestprzyprodukcjitowarówpodrobionychlubpirackich.
Ocenia się również, żewpływy z tej działalności stanowią ok. 8% PKB Chińskiej 
Republiki Ludowej34.Dlaporównania,wartośćchińskiegoPKBzprodukcjipodróbek
jestpodobnadonominalnejwartościPKBAustraliiczyTurcji35.

ZestatystykprzedstawionychwraporcieKomisjiEuropejskiejwynika,żeChinyustę-
pująinnymkrajomweksporcietowarówpodrobionychipirackichjedyniewprzy-
padkuimportudoUEgierizabawek,farmaceutykówiartykułówspożywczych36.

32 ECReportonEUCustomsEnforcementofIntellectualPropertyRights;ResultsattheEuropeanBor-
der–2009/RaportKomisjiEuropejskiejo„wspólnotowychdziałaniachcelnychwzakresieegzekucji
prawwłasnościintelektualnych–wynikinagranicacheuropejskich–2009”,s.13

33 Ibidem,s.13

34 LeFigaro,artykułznumeruz23maja2007r.

35 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP),daneza:CIAWorldFactbook

36 ECReportonEUCustomsEnforcementofIntellectualPropertyRights;ResultsattheEuropeanBor-
der–2009/RaportKomisjiEuropejskiejo„wspólnotowychdziałaniachcelnychwzakresieegzekucji
prawwłasnościintelektualnych–wynikinagranicacheuropejskich–2009”,s.26
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Geografia pochodzenia towarówpodrobionychwskazuje, że transporty towarów
z krajów opisanych wwykresie powyżej powinny być jak najczęściej poddawane
drobiazgowejkontrolicelnejwceluwykryciapotencjalnychnaruszeń.Należyjednak
miećnauwadze,żecodoprawie4%towarówniemożnaustalićkrajuichpocho-
dzenia.

4. Jak przeciwstawiać się tym zjawiskom?

4.1. Zatrzymania celne

Zatrzymania celne są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wprowadzaniu 
podrobionych towarów na rynek Polski oraz rynek Unii Europejskiej.

RaportKomisjiEuropejskiejo„wspólnotowychdziałaniachcelnychwzakresieegze-
kucjiprawwłasnościintelektualnych–wynikinagranicacheuropejskich–2009”sta-
nowipotwierdzenietegojakwielkąrolęwwychwytywaniutowarówpodrobionych
ipirackichodgrywająsamiuprawnieniztytułuprawwłasności intelektualnejnatle
nielicznychprzypadkówściganiaprzemytuprzezsłużbycelnezurzędu.

Pozłożeniuwnioskuopodjęciedziałańprzezorganycelne,urzędyorazizbycelne
wcałejPolsceorazUniiEuropejskiejsązaznajamianezprawamiwłasnościintelektu-
alnejprzedsiębiorstwaizatrzymująładunkizawierającetowarymogącenaruszaćte
prawa.Organycelnezawiadamiająuprawnionegolubjegopełnomocnikaodokona-
niuzatrzymania.

Celemtakiegozatrzymaniajestpotwierdzenie,czypodejrzanetowarywistociena-
ruszająprawawłasnościintelektualnej.Jeżelitak,uprawnionymożezłożyćzawiado-
mienieopopełnieniuprzestępstwaorazżądaćodnaruszycielanaprawieniaszkody,
którąponiósł(lubwystąpićzinnymiroszczeniami)wdrodzepowództwacywilnego.
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4.2. szkolenia celników

W przypadku, gdy podrobione towary nie zostaną zauważone przez organy celne, 
ściganie osób zaangażowanych w obrót podróbkami oraz usunięcie podróbek 
z rynku jest znacznie utrudnione. 

Zracjiskalinaruszeń,wykazanejwtreściraportupowyżej,istniejepotrzebanależy-
tegozaznajomieniaurzędnikówifunkcjonariuszyorganówcelnychztowarami,które
mogąbyćuzanezaproduktypodrobionelubpirackie,orazzmetodamistosowanymi
przeznaruszycieli.Wtymceluzasadnewydajesięorganizowanieszkoleńprzystałej
współpracyzWydziałemOchronyPrawWłasnośicIntelektualnejDepartamentuPo-
litykiCelnejMinisterstwaFinansów.

Współpraca z Ministerstwem Finansów oraz aktywne działania specjalistówDZP
wspierające szkoleniadla urzędników,pozwalają na skuteczneuniknięciewprowa-
dzaniapodrobionychtowarównarynek.

4.3. Usługi DZP w ramach procedury zatrzymań celnych  
oraz szkoleń celników

Usługi świadczone przez naszych prawników pozwalają na uniknięcie kosztow-
nych postępowań sądowych, przy jednoczesnym osiągnięciu pożądanego skutku 
– zniszczenia towaru naruszającego prawa własności intelektualnej. Korzystanie 
z profesjonalnego doradztwa w zakresie zatrzymań celnych pozwala również na 
przeniesienie kosztów zniszczenia na importera towarów.

PrawnicyDZP,posiadającywieloletniedoświadczeniewzakresiezatrzymańcelnych
narzeczklientówzwielusektorówprzemysłu,sąwstaniewskutecznyorazszybki
sposóbpoprowadzićpostępowaniecelneprzy jaknajmniejszymobciążeniuklienta
kosztamipostępowania.

Świadczymy kompleksoweusługi doradcze–odprawidłowego składaniuwniosku
opodjęciedziałańprzezorganycelnedomonitorowaniaprotokolarnegozniszczenia
towarów.

Jesteśmyw stałym kontakcie z organami celnymi, do kompetencji których należy
kontrolacelnawnajwiększychportachwPolsce–morskimwGdyniorazlotniczym
wWarszawie.WiedzaprawnikówDZPnatematstrukturyorazspecyficznychreguł
postępowaniawdziałaniutychorganówcelnychpozwalanaszybkąorazzdecydowa-
nąreakcjęsłużbcelnychnakażdyprzypadeknaruszenia.
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Ponadto, zespół prawników DZP specjalizujących się w prawach własności intelek-
tualnej świadczy usługi w zakresie:
■■ kompleksowejobsługiprocesurejestracjiimonitorowaniaprawwłasnościprzemy-
słowejwurzędachwPolsceiwAlicantewHiszpanii.Wspieramynaszychklientów
wzakresieochronyprawnadobrachniematerialnychzeszczególnymuwzględnie-
niem rynkuUnii Europejskiej, pośredniczącm.in. w zastrzeganiu patentów euro-
pejskich,wspólnotowychznakówtowarowych(CTM)czywspólnotowychwzorów
przemysłowych(RCD)orazwrejestracjachprawwpostępowaniachmiędzynaro-
dowych–patentów(PCT),znakówtowarowych(systemmadrycki),wzorówprze-
mysłowych(systemhaski),świadectwpochodzenia(systemlizboński);

■■ kompleksowej obsługi procesu objęcia praw własności intelektualnej ochroną
w ramach Rozporządzenia Rady (WE) 1383/2003, a w szczególności złożenia
wnioskuopodjęciedziałańprzezorganycelne;

■■ reprezentacji klientóww sporach prowadzonych przedUrzędem Patentowym,
instytucjami wspólnotowymi, właściwymi sądami i trybunałami arbitrażowymi
wzakresieprawwłasnościintelektualnej;

■■ przeprowadzaniaszkoleńurzędnikóworganówcelnychzzakresuistotnychcech
oryginalnychproduktówklienta.
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