
Prawdziwa cena
 podrabianych produktów

ZBYT DOBRE,
ABY BYŁO 

PRAWDZIWE? 



Kupując je, obywatele Unii mają wiele do stracenia.

Po pierwsze, kwestia ta ma wymiar etyczny. 
Głównym beneficjentem tej nielegalnej działalności 
jest zorganizowana przestępczość. Na całym 
świecie zorganizowana przestępczość jest mocno 
zaangażowana w dystrybucję podrabianych 
towarów: działalność ta jest dla nich prawdziwą 
okazją do osiągania zysków.

Podrabiane towary mogą również stanowić 
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia. 
Dlaczego przestępcy mieliby się przejmować Twoim 
bezpieczeństwem?

Obywatele tracą również jako konsumenci. Coś, co 
wydaje się okazją, często okazuje się być stratą 
pieniędzy, ponieważ podrabiane produkty zwykle nie 
są produkowane z zachowaniem tych samych norm 
jakości.

Tracą również producenci – pracownicy lub 
przedsiębiorcy: handlarze podrabianymi produktami 
szkodzą europejskiej gospodarce, ponieważ 
narażają na straty legalne firmy i hamują innowacje. 
Podrabiane produkty konkurują nieuczciwie z 
oryginalnymi towarami, zagrażając wielu miejscom 
pracy w Europie.

Wszyscy tracimy również jako podatnicy. Nielegalne 
podmioty i handlarze nie płacą podatków, dlatego 
my płacimy więcej, aby wyrównać brakujące wpływy 
podatkowe.

Odpowiedź na to zagrożenie jest tylko jedna.

Powiedz „nie” podrabianym towarom. 
Wybierz produkt oryginalny

Podrabiane produkty udają coś, czym naprawdę nie są, czy 
to imitując legalny produkt, czy też starając się przekonać 
konsumentów, że spełniają wymogi prawne, gdy tak nie jest. 
Produkty te NIE STANOWIĄ taniej i bezbolesnej alternatywy.
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Poważny problem o zasięgu 
globalnym
Podrobione produkty – czy to podróbki, fałszywki, falsyfikaty, czy też 
przedmioty niespełniające norm wprowadzonych, by nas chronić – są 
oferowane z zamiarem oszukania i zmylenia konsumentów. Nie tylko 
wprowadzają w błąd, udając coś, czym nie są, nie tylko są produktami 
znacznie gorszej jakości niż produkty oryginalne, ale mogą także 
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. 

Towary tego rodzaju pochodzą z szarej strefy – obszaru gospodarki, 
w którym przestępcy biorą aktywny udział i który nie generuje przychodów 
budżetowych pochodzących z podatków lub ceł. Te brakujące przychody 
muszą zostać zrekompensowane wyższymi podatkami nakładanymi na 
wszystkich obywateli. Z tego powodu wyższe są i Twoje podatki.

Podrabiane produkty niszczą również miejsca pracy w UE. Marki i znaki towarowe 
tworzone przez wiele lat są zawłaszczane i tracą na wartości, firmy mniej 
sprzedają, przedsiębiorstwa podupadają, likwidowane są miejsca pracy.

Zagrożony zostaje przyszły dobrobyt. Innowacyjne nowe produkty są wynikiem 
działalności badawczo-rozwojowej. Konkurencyjność Europy uzależniona 
jest od produkowania innowacyjnych, wysokowartościowych i atrakcyjnych 
towarów; liczymy, że dzięki innowacjom będziemy w stanie rozwiązywać 
problemy współczesnego społeczeństwa. Jeśli przedsiębiorstwa nie będą w 
stanie odzyskać zainwestowanych środków, przestaną inwestować.

Dlatego też wzywamy wszystkich Europejczyków, aby opowiedzieli się 
przeciwko podrabianym produktom.

Europejczycy! Domagajcie się produktów oryginalnych i tylko takie kupujcie! Antonio Tajani, 
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 

odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość

Michel Barnier, 
członek Komisji Europejskiej 

odpowiedzialny za rynek wewnętrzny i usługi
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Podrabiane towary rujnują 
Twoją kieszeń
Kupowanie podrabianych towarów to słaby interes
Produkty legalnie oferowane do sprzedaży na unijnym rynku – 
aby zagwarantować, że są bezpieczne – muszą przejść szereg 
kontroli jakości. Dlaczego jednak nieuczciwy handlarz miałby 
narażać się na takie trudy i koszty? Podrabiane towary nie są 
produkowane z zachowaniem tych samych norm i zazwyczaj 
trzeba je częściej wymieniać. Kto tanio kupuje, ten dwa razy 
kupuje!
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Czy wiesz, że handel podrabianymi towarami przyczynia się również do wzrostu 
Twoich podatków?

Jako obywatel płacisz podatki i korzystasz w zamian z usług publicznych, jednak 
podatki, które uczciwie płacisz, są zawyżone z powodu handlu nielegalnymi towarami.

Likwidowane miejsca pracy oznaczają z kolei wyższe bezrobocie i wyższe koszty 
opieki społecznej. Wyższe koszty i niższe przychody budżetowe w jednym obszarze 
oznaczają wyższe podatki w innym. Wyższe rachunki muszą zostać pokryte przez 
obywateli: w rezultacie płacisz wyższe podatki.

Sytuacja ta jest jeszcze bardziej uciążliwa w przypadku napiętego budżetu.

Walka z procederem

Komisja Europejska i państwa członkowskie UE podejmują usilne starania, by 
skuteczniej egzekwować przepisy, które chronią obywateli i przedsiębiorstwa przed 
towarami i produktami, które nie spełniają norm bezpieczeństwa. Od 2013 r. organy 
w państwach członkowskich dysponują dużymi uprawnieniami, dzięki którym mogą 
niezwłocznie eliminować z rynku niezgodne z przepisami i niebezpieczne produkty. 
Niebezpieczne podrobione produkty są konfiskowane i niedopuszczane do obrotu.

Aby zwiększyć skuteczność tych działań w całej UE, Komisja opracowała plan, który 
przewiduje współdzielenie zasobów na szerszą skalę, skuteczniejsze narzędzia 
informatyczne, bardziej rygorystyczne i ukierunkowane kontrole na granicach 
zewnętrznych Unii oraz surowsze kary.

Komisja Europejska i państwa członkowskie zwalczają proceder podrabiania 
towarów, podejmując wszechstronne działania: analizują to zjawisko, aby określić 
skuteczniejsze strategie reagowania i kampanie informacyjne, udostępniają 
właścicielom znaków towarowych skuteczne narzędzia umożliwiające im 
egzekwowanie swoich praw oraz kontrolują przepływy towarów na granicach 
i konfiskują towary podrabiane. 5



Podrabiane produkty mogą 
być również niebezpieczne 
dla zdrowia
Podrabiane produkty lecznicze są niebezpieczne 
i mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu.

Inaczej niż w przypadku oryginalnych leków (w tym leków 
generycznych), podrabiane leki mogą być wyprodukowane z 
czegokolwiek. Mogą dlatego poważnie zaszkodzić zdrowiu. 
Leki są ściśle regulowane z bardzo ważnego powodu: przyjęcie 
podrobionego lekarstwa może wyrządzić poważną krzywdę. 
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Fałszowane są również wyroby medyczne. Soczewki kontaktowe i testy krwi to tylko 
niektóre z produktów, które są podrabiane i sprzedawane w internecie, a nawet 
w zwykłych sklepach.

Być może kosztują mniej, ale za to mogą powodować poważne niepożądane 
skutki, gdyż mogą być niskiej jakości, być zrobione z niewłaściwych materiałów 
i mieć wątpliwą (jeśli nie zerową) skuteczność.

Komisja Europejska zamierza stworzyć w UE system identyfikacji wyrobów 
o zasięgu globalnym, aby ułatwić rozpoznawanie nielegalnych produktów.

Jednak nie tylko podrabiane leki mogą zaszkodzić zdrowiu. Niebezpieczne mogą być 
również podrabiane ubrania.

Substancje chemiczne stosowane w materiałach włókienniczych, ubraniach 
i obuwiu w Europie są drobiazgowo analizowane i są zakazywane, jeśli zostaną 
uznane za niebezpieczne. Kompleksowy zbiór przepisów pod nazwą REACH nakłada 
wymóg badania wszystkich chemikaliów w Unii Europejskiej. Dlatego też ubrania 
legalnie sprzedawane w Europie bardzo rzadko powodują alergie i podrażnienia.

Podrabiane ubrania mogą jednak zawierać substancje chemiczne, które nie zostały 
przebadane. Mogą zatem być szkodliwe dla zdrowia.
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Podrabiane towary stanowią 
zagrożenie dla Twojego 
bezpieczeństwa 
Jeśli dbasz o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób z Twojego otoczenia, 
strzeż się podrabianych towarów! Produkty mogące stanowić zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów stanowiły niemal jedną trzecią 
wszystkich produktów zatrzymanych przez unijne organy celne w 2011 r., niemal 
dwa razy więcej niż w 2010 r. Handlarze podrabianymi towarami to oszuści. 
Nie mają reputacji, o którą muszą dbać, dlaczego więc mieliby dbać o Twoje 
bezpieczeństwo?

Jednym z najchętniej podrabianych produktów są części samochodowe: 
podrabiane części kosztują legalnych dostawców od pięciu do dziesięciu 
miliardów euro rocznie. Proceder ten nie tylko naraża legalne przedsiębiorstwa 
na straty. Tu chodzi o Twoje bezpieczeństwo – kierowcy, którzy dadzą sobie 
sprzedać podrabiane części, narażeni są na duże ryzyko.

Zgodnie z unijnymi przepisami wszystkie części i elementy istotne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa pojazdów silnikowych i ich wpływu na środowisko 
muszą być poddane kontrolom, zanim będzie można 
je wprowadzić do obrotu w Unii.

Handlarze podrabianymi produktami ignorują jednak 
te wymogi i to na ogromną skalę. Wśród najczęściej 
podrabianych części samochodowych znajdują 
się klocki hamulcowe. Wykryto podrabiane klocki 
robione z wiórów drewnianych, a nawet z trawy! 

Jeśli robisz zakupy w nieznanych sobie miejscach, zachowaj czujność. Źródłem 
zagrożenia mogą być także produkty, w przypadku których ryzyko nie jest tak 
oczywiste. Pomyśl o zabawkach.  Powinny być najbezpieczniejszymi produktami, 
ponieważ robione są dla dzieci – to logiczne. Jeżeli jednak nie spełniają kryteriów 
bezpieczeństwa, mogą stanowić poważne zagrożenie.

Podrabiane zabawki są powszechnym zjawiskiem. Skoro dostawcy podrabianych 
towarów nie zależy na stosowaniu sprawiedliwych i uczciwych praktyk, 
dlaczego miałby przejmować się bezpieczeństwem Twoich dzieci?  Podrabiane 
zabawki mogą zawierać niebezpieczne materiały np. farby zawierające trujące 
chemikalia. Mogą być skonstruowane z małych, dających się oddzielić części, 
które są zakazane na mocy unijnych przepisów dotyczących zabawek, ponieważ 
powodują ryzyko udławienia się dziecka.

Nie ma możliwości, aby stwierdzić, czy podrabiana zabawka została poddana kontroli 
bezpieczeństwa. Podrabiane produkty mogą narazić Cię na niebezpieczeństwo.
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Podrabiane towary mogą podważyć 
zaufanie do zakupów w internecie
Internet otworzył nowe możliwości handlu oraz zapewnił konsumentom 
szerszy wybór towarów i możliwość wyszukiwania najlepszych okazji na całym 
jednolitym rynku w Europie.

Handel elektroniczny stanowi dobrodziejstwo tak dla konsumentów, jak i przedsię-
biorstw.  Rosnący rynek przyciąga jednak oszustów. Dla niektórych osób internet stał 
się nową platformą sprzedaży podrabianych towarów. 

Podczas zakupów w internecie na wybór konsumentów duży wpływ mają marka 
i reputacja. Fałszywe strony internetowe są coraz bardziej wyrafinowane, co 
utrudnia ich odróżnienie od stron autentycznych. Strony te starają się wprowadzić 
konsumentów w błąd, wykorzystując nazwy domen, które są bardzo podobne do 
nazw znanych i cenionych marek i firm. Zachowaj czujność!

Obecnie firmy nie mogą zbyt wiele zrobić, aby chronić siebie i konsumentów 
przed tego rodzaju pułapkami. Walka z nieuczciwymi handlarzami w internecie 
jest znacznie trudniejsza, zwłaszcza gdy prowadzą swoją działalność z terytorium 
państw nienależących do UE.

Funkcjonariusze celni z UE mają jednak sposoby zwalczania tego nielegalnego handlu. 
Coraz więcej uwagi poświęcają paczkom przesyłanym pocztą, które stanowią tradycyjny 
sposób dostawy towarów zakupionych w internecie. Opracowanie wyspecjalizowanego 
podejścia do monitorowania paczek i przesyłek pocztowych jest jednym z priorytetów 
unijnego planu działania dla organów celnych w latach 2013–2017.

Miej świadomość, że gdy robisz zakupy w internecie, istnieje ryzyko nabycia 
podrobionych towarów lub towarów niespełniających stosownych norm. Zachowaj 
szczególną czujność ze względu na szeroką dostępność tych towarów w sieci. 9



W Europie pracownicy chronieni są przed wyzyskiem, a dzieci nie są 
zmuszane do pracy. Renomowane firmy, które produkują za granicą, 
przestrzegają tych standardów, nawet jeśli miejscowe organy porządku 
publicznego nie egzekwują tego od nich. Gdy wiodących producentów 
ubrań sportowych oskarżono o korzystanie z pracy dzieci, podjęli oni 
stanowcze działania. Handlarze podrabianymi towarami nie mają jednak 
reputacji, o którą musieliby dbać, a więc mogą bezkarnie źle traktować 
pracowników - do pracy w fabrykach wyzyskujących siłę roboczą 
zmuszane są nawet dzieci.

Zakłady producenta są pierwszym ogniwem w łańcuchu wyzysku związanego 
z podrabianymi towarami, który dotyka także wszystkie osoby zaangażowane 
w ich dystrybucję. Uliczni handlarze sprzedający podrabiane towary pracują 
w środowisku, które nie zapewnia im żadnej ochrony. Nielegalni i bezbronni, 
ciągle zmuszeni do ucieczki przed policją – oto ich styl życia, który wspierasz, 
kupując podrabiane produkty. 

Handlarze ci są często ofiarami zorganizowanej przestępczości. Większa 
część z pieniędzy, które im wręczasz, trafia prosto do kasy organizacji 
przestępczych. 

Proceder ten początkowo stanowił sposób na zdywersyfikowanie tradycyjnej 
działalności przestępczej takiej jak handel narkotykami, handel bronią 
lub prostytucja. Stał się jednak na tyle lukratywny, że obecnie stanowi 
podstawową działalność organizacji przestępczych.

Przestępcy mają prawie takie same zyski ze sprzedaży podrabianych 
towarów, jak ze sprzedaży narkotyków: ponad 200 mld EUR każdego roku 
według danych ONZ.

Unikanie podrobionych towarów to odpowiedzialny wybór
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Podrabiane towary zagrażają miejscom pracy
Sprzedaż oryginalnych produktów stanowi podstawę zatrudnienia. 
Kupując oryginalne towary, wspierasz tworzenie i utrzymanie 
miejsc pracy w Europie.

Podrabiane towary stanowią jednak nieuczciwą konkurencję wobec europejskich 
rzemieślników i przedsiębiorstw, szkodząc legalnym firmom i tym samym 
przyczyniając się do wzrostu bezrobocia.

Wpływ podrabianych towarów na miejsca pracy jest szczególnie dotkliwy 
w przypadku odzieży i produktów luksusowych takich jak materiały tekstylne, 
ubrania, artykuły skórzane, obuwie, zegarki i biżuteria. Stanowią one ponad połowę 
całkowitej wartości podrabianych towarów przechwyconych przez organy celne. 
Branże te tworzą miejsca pracy w Europie.

W XXI w. jesteśmy świadkami stałej ekspansji rynku podrabianych towarów. Zaledwie 
w ciągu dwóch lat od 2009 r. do 2011 r. liczba przypadków wykrytych przez organy 
celne w Europie wzrosła ponad dwukrotnie do 91 000.

Według dostępnych danych w 2011 r. organy celne zatrzymały na granicach Unii 
niemal 115 mln podejrzanych produktów. Szacunkowa wartość odpowiadających 
im towarów oryginalnych to ponad 1,2 mld euro. 

Komisja Europejska niemal od dziesięciu lat podejmuje działania mające na celu 
powstrzymanie tego procederu. W 2004 r. Komisja przyjęła strategię egzekwowania praw 
własności intelektualnej w krajach trzecich. Aby zwalczać to zagrożenie, musimy je lepiej 
poznać: niedawno utworzone europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności 
intelektualnej gromadzi bardziej szczegółowe dane, które pozwolą rzucić dodatkowe światło 
na ten rozrastający się obszar nielegalnej działalności oraz pomogą opracować coraz 
skuteczniejszą politykę, dzięki której możliwa będzie likwidacja tego procederu. 11



Podrabiane towary mogą 
zepsuć wspomnienia z wakacji
Wszyscy jeździmy na wakacje, aby odpocząć, co może jednak 
uczynić nas bardziej podatnymi na zagrożenia. Nie daj się 
oszukać – podrabiane towary pod słonecznym niebem są nadal 
tylko podróbkami. Ryzyko jest nadal obecne i nadal wspierasz 
przestępców. 

Towary luksusowe oferowane do sprzedaży na ulicznym straganie na uroczym rynku 
mogą stanowić pokusę. Nie oszukujmy się jednak: są tanie ponieważ są podrabiane. 
Wiele podrabianych produktów jest sprzedawanych na pozornie niewinnych 
straganach w popularnych ośrodkach wakacyjnych.

Strzeż się jednak! Jeśli w drodze powrotnej organy poddadzą Cię kontroli i znajdą w 
Twoim posiadaniu podrabiane towary do celów handlowych, w niektórych państwach 
grożą Ci bardzo surowe kary.

Osoby posiadające podrobione towary do celów handlowych narażone są na 
wysokie grzywny, a w przypadku wielokrotnych zakupów takich towarów – na karę 
pozbawienia wolności.

Zapamiętaj, podrabiany produkt może być znacznie droższy niż Ci się wydaje.
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Kilka danych statystycznych
•	 Globalna wartość obrotów podrabianymi towarami wynosi 

ponad 200 mld EUR rocznie – podobną wartość ma rynek 
narkotyków.

•	 Między 2010 i 2011 r. liczba podrobionych produktów 
zatrzymanych przez europejskie organy celne wzrosła o 11%.

•	 W 2009 r. wartość dziesięciu największych marek w krajach 
UE stanowiła prawie 9% PKB.

•	  Odzież i produkty luksusowe osobistego użytku stanowią 
54% ogólnej wartości zatrzymanych towarów. 

•	 Tylko w 2011 r. na granicach UE zatrzymano 115 mln 
podrabianych towarów o łącznej wartości ponad 1,2 mld EUR.

•	 Niemal jedną trzecią produktów zatrzymanych przez unijne 
organy celne w 2011 r. uznano za potencjalnie niebezpieczne 
dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, co stanowi 
niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z 2010 r.

•	 W 2011 r. europejskie organy zatrzymały 27 mln podrobionych 
leków.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

•	 Najczęstszym sposobem dostawy podrabianych towarów 
zamówionych on-line są przesyłki pocztowe. Ten sposób 
dostawy wykorzystano w 63% przypadków wykrytych 
w 2011 r., a w dalszej kolejności – transport lotniczy (22%) 
i ekspresowe przesyłki kurierskie (7%). 

•	 Zdecydowanie największym źródłem podrabianych towa-
rów zatrzymanych w Europie są  Chiny, skąd pochodziły 
produkty o wartości stanowiącej 73% całkowitej wartości 
zatrzymanych towarów.

•	 Podrabianie towarów nie jest jednak problemem, który ma 
swoje źródło wyłącznie w państwach trzecich – Komisja 
Europejska i administracje krajowe analizują skalę tego 
procederu w Unii Europejskiej.
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Dodatkowe informacje 
INSTYTUCJE I AGENCJE UNII EUROPEJSKIEJ:

Komisja Europejska: 
Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw 
i Przemysłu 
http://ec.europa.eu/enterprise/stopfakes 

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego 
i Usług 
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Kontakt:
 @AntonioTajaniEU 
 @ECSpokesCorazza 
 @EU_Enterprise 

 @MBarnierEU 
 @EU_Markt 
 #EUdeb8
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