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Ochrona praw własności intelektualnej 
na gruncie prawa celnego

Protection of intellectual property rights 
under customs law

This article discusses an issue of the protection of intellectual 
property rights under customs law. There is analysed Regulation 
(EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 
12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual prop-
erty rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003 that 
regulates in detail procedural rules for customs authorities in case 
of the suspicion that the that goods under their supervision may in-
fringe intellectual property rights. It distinguishes the proceedings 
initiated at their own initiative and upon application submitted by an 
entitled person or entity as well as analyses the procedure for the de-
struction of goods and procedure for goods in small consignments. 

Keywords: intellectual property rights, customs law, regulation 
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Niniejszy artykuł omawia zagadnienie ochrony praw własno-
ści intelektualnej na gruncie prawa celnego. Głębszej analizie zo-
stało poddane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw 
własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozpo-
rządzenie Rady (WE) nr 1383/2003, które w sposób szczegółowy 
reguluje postępowanie prowadzone przez organy celne odnośnie 
towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej. 
Rozróżniono działanie organów z urzędu i na wniosek podmiotu 
uprawnionego, omówiono procedurę niszczenia towarów oraz 
procedurę małych przesyłek.
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Wstęp

Prawa własności intelektualnej stanowią niezwykle istotny 
element przedsiębiorstwa, dlatego też w interesie każdego przed-
siębiorcy leży objęcie ich należytą ochroną na gruncie Ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21), Ustawy z dnia 30 czerwca 
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 
2017.04.13), czy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j. z dnia 2018.02.26) w celu 
skutecznej walki z nieuczciwymi konkurentami czy kontrahentami, 
którzy bezprawnie wykorzystują cudzą własność intelektualną dla 
osiągania korzyści. Dodatkowym instrumentem, jaki przysługuje 
przedsiębiorcy do realizacji ochrony swoich praw własności inte-
lektualnej są przepisy prawa celnego. Na skutek otwarcia granic 
przepływ towarów i usług po funkcjonujących szlakach handlowych 
uległ znaczącemu przyspieszeniu, przyczyniając się tym samym do 
zwiększenia skali wprowadzania lub prób wprowadzania na określo-
ny rynek towarów pirackich lub podrobionych.

Obrót towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej 
stanowi zagrożenie dla interesów ekonomicznych uprawnionych 
z tych praw, użytkowników i grup producentów, a także wytwór-
ców i handlowców, którzy działają zgodnie z prawem. Powoduje on 
znaczące obniżenie wpływów do budżetu z tytułu podatków oraz 

ceł. Taki obrót może także wprowadzać w błąd konsumentów, gdy 
produkty imitujące towary oryginalne nie spełniają oczekiwanych 
standardów, a w niektórych przypadkach mogłyby zagrażać także 
ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Co więcej, handel towarami podro-
bionymi, czy pirackimi ma także inne dalekosiężne skutki i oznaczać 
może utratę miejsc pracy oraz powodować zagrożenie dla środowi-
ska naturalnego w przypadku, gdy mamy do czynienia z produktami 
zawierającymi substancje niebezpieczne dla środowiska.

Zadaniem służb celnych w państwach członkowskich Unii Eu-
ropejskich jest przeciwdziałanie przewozowi na jej terytorium to-
warów, które naruszają prawa własności intelektualnej skuteczne 
na terenie Unii. Na efektywną walkę z piractwem i fałszerstwem 
pozwala procedura zatrzymywania towarów w momencie próby 
wprowadzenia ich na rynek Unii Europejskiej. Skuteczność działań 
organów zależy w dużej mierze od ścisłej współpracy z właścicielem 
praw własności intelektualnej, który ma możliwość złożenia wniosku 
o podjęcie działań przez organy celne.

Wszelkie mechanizmy i środki ochrony praw, uniemożliwiają-
ce dopuszczenie do swobodnego obrotu na terytorium Unii Euro-
pejskich towarów naruszających prawa własności intelektualnej, 
zostały obecnie uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 
egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (dalej: 
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rozporządzenie 608/2013) (Dz. U. L 181 z dnia 29 czerwca 2013 r., 
s. 15). Zastąpiło ono dotychczasowe Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów cel-
nych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie 
niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmo-
wanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że 
naruszyły takie prawa (Dz. U. L 96 z dnia 2 sierpnia 2003 r., s. 7). 
Ponadto podstawy działań organów celnych w zakresie ochrony 
praw własności intelektualnej określa Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 
r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dz. U. L 269 z dnia 10 paź-
dziernika 2013 r.). oraz Porozumienie TRIPS z dnia 15 kwietnia 1994 
roku w sprawie handlowych aspektów ochrony praw własności in-
telektualnej (będące załącznikiem 1c do Porozumienia ustanawia-
jącego Światową Organizację Handlu sporządzonego w Marakeszu 
dnia 15 kwietnia 1994 r. Tekst porozumienia TRIPS opublikowano 
w obwieszczeniu Ministra Spraw Zagranicznych z 12 lutego 1996 r. 
w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego 
Światową Organizację Handlu (Dz.U. z 1996 r. nr 32, poz. 143)). Sys-
tem ochrony praw własności intelektualnej na granicy jest skierowa-
ny przeciwko towarom, które napływają z zewnątrz na terytorium 
Unii Europejskiej i ma z założenia charakter prewencyjny z uwagi na 
fakt, iż jego celem jest niedopuszczenie do naruszeń w państwach 
importu (Żakowska-Henzler rok).

Zakres zastosowania Rozporządzenia 608/2013

W artykule 1 ust. 1 został określony zakres zastosowania 
rozporządzenia 608/2013. Organy celne mogą podjąć działania 
w przypadku, gdy towary podejrzane o naruszenie prawa własności 
intelektualnej podlegają lub powinny podlegać dozorowi celnemu 
lub kontroli celnej na obszarze celnym Unii. Chodzi w szczególności 
o towary zgłoszone do dopuszczenia do swobodnego obrotu, wy-
wozu lub powrotnego wywozu, wprowadzane na obszar celny Unii 
lub opuszczające ten obszar, jak i objęte procedurą zawieszającą lub 
znajdujące się w wolnym obszarze celnym, czy w składzie wolnocło-
wym. Z zakresu zastosowania rozporządzenia 608/2013 został wy-
łączony tzw. obrót turystyczny, czyli towary znajdujące się w bagażu 
osobistym podróżnych pod warunkiem, że są one przeznaczone do 
własnego użytku i nie ma przesłanek wskazujących na ich handlowe 
zastosowanie (art. 1 ust. 4 rozporządzenia 608/2013). Wyłączone są 
także towary, które zostały dopuszczone do swobodnego obrotu ze 
względu na ich końcowe przeznaczenie (art. 1 ust. 3 rozporządzenia 
608/2013) z uwagi na to, że pozostają one pod dozorem celnym po-
mimo dopuszczenia do obrotu (Motyw 4 preambuły rozporządzenia 
608/2013). Nie ma ono także zastosowania do towarów będących 
przedmiotem tzw. importu równoległego, czyli towarów, które wy-
produkowano za zgodą uprawnionego, ale zostały po raz pierwsze 
wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym 
bez jego zgody, jak i towarów będących przedmiotem „przekroczeń”, 
czyli tzw. nadwyżki produkcyjnej tj. towarów wyprodukowanych 
przez osobę odpowiednio upoważnioną przez uprawnionego do wy-
produkowania pewnej ilości towarów, lecz w ilości przekraczającej 
ilość uzgodnioną przez tę osobę i uprawnionego (art. 1 ust. 5 roz-
porządzenia 608/2013) z uwagi na to, że są one produkowane jako 
towary oryginalne (Motyw 6 preambuły rozporządzenia 608/2013).

Warunkiem stosowania rozporządzenia 608/2013 jest, aby 
w stosunku do towarów zachodziło podejrzenie naruszenie prawa 
do jednego z enumeratywnie wymienionych w słowniczku definicji 
przedmiotów praw własności intelektualnej: a) prawo do znaku to-
warowego, b) prawo do wzoru przemysłowego, c) prawo autorskie 
lub prawa pokrewne, d) prawo do oznaczenia geograficznego, e) 
patent, f) dodatkowe świadectwo ochronne na produkt leczniczy, g) 
dodatkowe świadectwo ochronne na produkt ochrony roślin, h) pra-
wo do odmiany rośliny. W rozporządzeniu 608/2013 katalog praw 
własności intelektualnej podlegających ochronie został rozszerzony 
o nowe kategorie: i) prawo do topografii układu scalonego, j) prawo 
do wzoru użytkowego, k) prawo do nazwy handlowej, w zakresie, 
w jakim są one chronione na mocy prawa krajowego jako wyłączne 
prawa własności intelektualnej.

Istotnym faktem jest, że dotyczy to nie tylko praw istniejących 
na podstawie przepisów prawa krajowego, lecz także przepisów 
unijnych. W przypadku prawa do znaku towarowego dotyczy to tak-
że praw powstałych na podstawie porozumień międzynarodowych, 
które wywołują skutek w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
a także prawa do znaku zarejestrowanego w Urzędzie ds. Własności 
Intelektualnej Państw Beneluksu. Rozporządzenie 608/2013 chroni 
bardzo szeroki katalog praw na dobrach niematerialnych, a dodat-
kowe rozszerzenie katalogu miało na celu wzmocnienie egzekwowa-
nia praw własności intelektualnej. Wprowadza ono zasadę numerus 
clausus praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie, 
czyli wylicza je w sposób enumeratywny. Zasadniczo można uznać, 
że przedmiotem jego ochrony są niemal wszystkie znane obecnie 
prawa własności intelektualnej (Drzewiecki rok ).

Towarami podejrzanymi o naruszenie prawa własności intelek-
tualnej, w stosunku do których można stosować środki przewidziane 
w rozporządzeniu 608/2013 są a) towary będące przedmiotem dzia-
łania naruszającego prawo własności intelektualnej, b) urządzenia, 
produkty lub części składowe zaprojektowane, wyprodukowane lub 
przystosowane głównie w celu umożliwienia lub ułatwienia obejścia 
technologii, urządzeń lub części składowych mających zapobiegać 
lub ograniczać nieuprawnione korzystanie z utworów lub przed-
miotów praw pokrewnych, jak i c) formy lub matryce specjalnie 
zaprojektowanych lub przystosowanych do wytwarzania towarów 
naruszających prawo własności intelektualnej, jeżeli taka forma lub 
matryca ma związek z działaniem naruszającym prawo własności 
intelektualnej. Natomiast towarami naruszającymi prawa własności 
intelektualnej są określone w słowniczku definicji towary podrobio-
ne (art. 2 ust. 5 rozporządzenia 608/2013) oraz towary pirackie (art. 
2 ust. 6 rozporządzenia 608/2013).

Warto w tym miejscu przywołać wyrok Trybunału Sprawiedli-
wości z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie C-98/13 Martin Blomqvist 
v. Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA (Wyrok TS z dnia 
06 lutego 2014 r. w sprawie C-98/13 Martin Blomqvist v. Rolex SA, 
Manufacture des Montres Rolex SA (Dz. Urz. UE C 93 z 29.03.2014, 
s. 18)), wydany na gruncie poprzedniego rozporządzenia nr 
1383/2003, który pozostaje aktualny także na tle obecnego stanu 
prawnego. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że pojęcia „towarów 
podrobionych” i „towarów pirackich” zawarte w art. 2 ust. 1 rozpo-
rządzenia nr 1383/2003 (odpowiednio w art. 2 pkt 5 i 6 rozporzą-
dzenia nr 608/2013) odnoszą się do naruszenia praw własności in-
telektualnej przyznanych w prawie UE i w prawie krajowym państw 
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członkowskich (tamże, pkt 24). Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż 
przepisy rozporządzenia 1383/2003 należy interpretować w ten spo-
sób, że posiadacz prawa własności intelektualnej do towaru sprze-
dawanego osobie zamieszkałej na terytorium jednego z państw 
członkowskich za pośrednictwem strony internetowej sprzedaży 
wysyłkowej położonej w państwie trzecim korzysta, w chwili, w któ-
rej towar ten wkracza na terytorium tego państwa członkowskiego, 
z ochrony zagwarantowanej temu posiadaczowi przez rzeczone roz-
porządzenie na samej tylko podstawie nabycia tego towaru. W tym 
celu nie ma konieczności, aby ponadto przed sprzedażą odnośny 
towar stanowił przedmiot oferty sprzedaży lub reklamy skierowanej 
do konsumentów tego samego państwa (tamże, pkt 35). Towary po-
chodzące z państw trzecich, stanowiące imitację lub kopię produktu 
chronionego w UE, mogą naruszać prawa uprawnionego, a zatem 
zostać uznane za „towary podrobione” lub „towary pirackie”, jed-
nak uprawniony musi wykazać, że towary te są przeznaczone do 
wprowadzenia do obrotu w Unii, w szczególności, gdy były przed-
miotem oferty sprzedaży, reklamy lub zostały sprzedane klientowi 
w Unii (tamże, pkt 33, por. wyrok w sprawie Philips, pkt 78). Na 
gruncie przedmiotowego orzeczenia to konsument, pomimo tego, 
że nabywając towar nie naruszył prawa do znaku towarowego, 
przysługującego uprawnionego, ponosi negatywne konsekwencje 
w postaci uiszczenia należności za towar, który podlega zniszczeniu 
bez odszkodowania. Warto zauważyć, że w orzeczeniu nie zostało 
uwzględnione rozróżnienie na sytuacje zakupu towaru w przeświad-
czeniu jego oryginalności oraz świadomego dokonania przez konsu-
menta zakupu towaru podrobionego. Takie rozwiązanie było jednak 
konieczne celem zapewnienia skutecznej ochrony uprawnionemu 
do znaków towarowych (K. Sztobryn, Glosa do wyroku TS z dnia 6 
lutego 2014 r., C-98/13, Lex 2014,Lex nr 206875).

Przy okazji omawiania zakresu rozporządzenia 608/2013 należy 
także zaznaczyć, że wyeliminowało ono niejasności i niejednoznacz-
ności ujawnione na tle wcześniejszych aktów regulujących tę mate-
rię. Sposób określenia zakresu zastosowania w poprzednio obowią-
zujących rozporządzeniach stał się przyczyną kontrowersji w kwestii 
dopuszczalności stosowania przewidzianych w nich środków do to-
warów w tranzycie, co znalazło odzwierciedlenie w zróżnicowanym 
orzecznictwie zarówno sądów krajowych, jak i Trybunału Sprawiedli-
wości. Obecnie obowiązujące rozporządzenie 608/2013 nie pozosta-
wia żadnych wątpliwości co do tego, że przewidziane w nim środki 
mają zastosowanie także do towarów w tranzycie, w szczególności 
biorąc pod uwagę sposób określenia zakresu przedmiotowego roz-
porządzenia w omawianym art. 1 ust. 1, jak i odniesienia do towa-
rów w tranzycie w innych przepisach m. in. omawianych dalej art. 
17 ust. 4, art. 18 ust. 5, art. 21 oraz art. 26 ust. 8 rozporządzenia 
608/2013 (mowa w nich o państwie pochodzenia i przeznaczenia 
towarów, których dotyczą przewidziane w tym rozporządzeniu dzia-
łania organów celnych) (H. Żakowska-Henzler, Swoboda tranzytu 
w prawie UE, [w:] D. Kasprzycki (red.), J. Ożegalska-Trybalska (red.) 
Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konku-
rencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du 
Vallowi, WK 2015, Lex nr 277795).

Działanie organów celnych

W celu zapewnienia szybkiego egzekwowania praw własności 
intelektualnej została przewidziana możliwość zawieszenia zwolnie-

nia lub zatrzymania towarów, względem których organy celne mają 
podejrzenie, że naruszają prawa własności intelektualnej. Działania 
w tym zakresie mogą być podejmowane z własnej inicjatywy or-
ganów celnych tj. z urzędu (art. 18 rozporządzenia 608/2013), jak 
i na wniosek osoby lub podmiotu uprawnionego w celu wszczęcia 
postępowania ustalającego czy doszło do naruszenia praw własności 
intelektualnej (art. 17 rozporządzenia 608/2013) (por. Motyw 15 
preambuły rozporządzenia 608/2013). Jako zasada zostało przyję-
te postępowanie na żądanie podmiotu uprawnionego, natomiast 
działanie z urzędu ma na celu jedynie umożliwienie zainicjowania 
na dalszym etapie działania przez podmiot zainteresowany. Warto 
zauważyć, że postępowania prowadzone z urzędu stanowią nie-
wielki procent wszystkich postępowań prowadzonych na gruncie 
rozporządzenia 608/2013 (A. Drzewiecki, Tranzyt przez terytorium 
Unii Europejskiej towarów, które mogą naruszać skuteczne w Unii 
prawa własności intelektualnej, [w:] T. Nowak (red.), P. S. Stanisła-
wiszyn (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń 
i zmian, Lex 2014, Lex nr 194897).

Działanie organów celnych na wniosek
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku mają do wyboru 

dwa typy wniosku o podjęcie działania: wniosek krajowy i wnio-
sek unijny, przy czym wniosek unijny może zostać złożony jedynie 
w odniesieniu do praw własności intelektualnej opartych na prawie 
Unii, które wywołują skutki w całej Unii. Podmiotami uprawniony-
mi do złożenia wniosku są osoby wskazane w art. 3 rozporządzenia 
608/2013 w zakresie w jakim są uprawnione do wszczęcia postępo-
wania w celu ustalenia czy zostało naruszone prawo własności inte-
lektualnej. Osobą uprawnioną do wniesienia wniosku jest właściciel 
prawa lub jej pełnomocnik, a także osoba uprawniona do używania 
praw własności intelektualnej. Wnioski są składane do wyznaczo-
nych przez państwo członkowskie służb celnych, które są właściwe 
do przyjmowania i rozpatrywania wniosków. W przypadku Polski 
jest to Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. Wniosek o podjęcie dzia-
łań przez organy celne w celu ochrony praw własności intelektualnej 
składany jest na urzędowym formularzu, będącym załącznikiem do 
Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1352/2013 (Rozpo-
rządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1352/2013 z dnia 4 grudnia 
2013 r. ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egze-
kwowania praw własności intelektualnej przez organy celne (Dz.U. 
L 341 z dnia 18 grudnia 2013 r.) oraz Rozporządzenie Wykonawcze 
Komisji (UE) nr 2018/582 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1352/2013 ustanawiające for-
mularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności 
intelektualnej przez organy celne ( Dz.U. UE L 98 z 18.04.2018, s. 
4)). Zawarte są w nim wymagane informacje m.in. dane dotyczące 
wnioskodawcy, przedstawiciela, dowody potwierdzające przysługu-
jące prawa własności intelektualnej, szczegółowe i techniczne dane 
dotyczące towarów autentycznych, a także inne informacje niezbęd-
ne, aby organy celne mogły rozpoznać kwestionowane towary (art. 
6 rozporządzenia 608/2013). Jeśli wniosek nie zawiera wszystkich 
niezbędnych informacji, wnioskodawca jest wzywany o dostarczenie 
brakujących informacji w terminie 10 dni roboczych od powiado-
mienia o żądaniu. W przypadku braku uzupełnienia właściwe służ-



Anna Adamska, Anna Barańska – Ochrona praw własności intelektualnej...

93

by celne odrzucają niekompletny wniosek (art. 7 rozporządzenia 
608/2013). Wnioskodawca nie jest obciążony żadnymi kosztami 
z tytułu rozpatrywania wniosku (art. 8 rozporządzenia 608/2013). 
Decyzja uwzględniająca lub odrzucająca wniosek zapada w termi-
nie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. W przypadku 
odrzucenia wniosku właściwe służby celne przedstawiają powody 
swojej decyzji i podają informacje o procedurze odwoławczej (art. 
9 rozporządzenia 608/2013). Przy uwzględnieniu wniosku zostaje 
wyznaczony okres, w jakim organy celne mają podejmować działa-
nia w celu ochrony prawa własności intelektualnej wnioskodawcy. 
Okres ten nie przekracza jednego roku, licząc od następnego dnia 
po dacie przyjęcia decyzji (art. 11 rozporządzenia 608/2013). Orga-
ny celne mogę przedłużyć ten okres na żądanie posiadacza decyzji, 
złożone na urzędowym formularzu, stanowiącym załącznik do Roz-
porządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1352/2013. W przypad-
ku, gdy organy celne w takcie swoich standardowych działań mają 
podejrzenie, że dane towary naruszają prawa własności intelektu-
alnej, mogą zawiesić zwolnienie towarów lub je zatrzymać. W ciągu 
jednego dnia roboczego od momentu zawieszenia lub zatrzymania 
organy celne powiadamiają o swoim działaniu zgłaszającego, posia-
dacza towarów oraz wnioskodawcę. Organy celne w celu ustalenia 
czy prawo własności intelektualnej zostało rzeczywiście naruszone 
przekazują posiadaczowi decyzji dane dotyczące odbiorcy, nadawcy, 
zgłaszającego lub posiadacza towarów oraz dane dotyczące proce-
dury celnej, źródła, pochodzenia i miejsca przeznaczenia towarów 
podejrzanych o naruszenie prawa własności intelektualnej. Co wię-
cej, organy celne przekazują posiadaczowi decyzji oraz zgłaszające-
mu lub posiadaczowi towarów informacje na temat faktycznej lub 
szacunkowej ilości oraz o rzeczywistym lub domniemanym charak-
terze towarów, których zwolnienie zawieszono lub które zatrzymano 
(art. 17 rozporządzenia 608/2013). Ponadto, organy celne umoż-
liwiają posiadaczowi decyzji oraz zgłaszającemu lub posiadaczowi 
towarów kontrolę towarów, których zwolnienie zostało zawieszone 
lub które zatrzymano. W celu przeprowadzenia analizy mogą zostać 
pobrane dla towarów próbki reprezentatywne (art. 19 rozporządze-
nia 608/2013).

Działanie organów celnych z urzędu
W przypadku, gdy organy celne przed złożeniem wniosku przez 

uprawnionego lub przed jego uwzględnieniem zidentyfikują towary 
podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej, mogą one 
zawiesić zwolnienie towarów lub je zatrzymać. Procedura ta nie ma 
zastosowania do towarów łatwo psujących (art. 18 ust. 1 rozpo-
rządzenia 608/2013). W terminie jednego dnia roboczego organy 
celne powiadamiają zgłaszającego lub posiadacza towarów, a także 
osoby lub podmioty uprawnione do złożenia wniosku o zawiesze-
niu zwolnienia towarów lub o ich zatrzymaniu. Osoba lub podmiot 
uprawniony do złożenia wniosku nie musi być organom celnym 
znana, gdyż mają one możliwość konsultowania się z właściwymi 
organami publicznymi w celu jej identyfikacji (art. 18 ust. 3 rozpo-
rządzenia 608/2013). Ma to umożliwić właścicielowi praw lub jego 
pełnomocnikowi złożenie w stosownym terminie wniosku o pod-
jęcie działań do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Wniosek ten 
może być wyłącznie wnioskiem krajowym oraz powinien być złożony 
właściwym służbom celnym w terminie czterech dni roboczych od 
powiadomienia o zawieszeniu zwolnienia lub o zatrzymaniu towa-

rów i zawierać niezbędne informacje, określone w art. 6 ust. 3 roz-
porządzenia 608/2013, za wyjątkiem informacji, które można pomi-
nąć, a mianowicie szczegółowych i technicznych danych dotyczących 
autentycznych towarów, informacji niezbędnych do rozpoznania bez 
trudu przez organy celne towarów oraz informacji mających zna-
czenie dla dokonywanej przez organy celne analizy i oceny ryzyka 
naruszenia odnośnego prawa lub praw własności intelektualnej (art. 
5 ust. 3 rozporządzenia 608/2013). Organy celne w terminie dwóch 
dni roboczych od otrzymania wniosku powiadamiają wnioskodawcę 
o swojej decyzji uwzględniającej lub odrzucającej wniosek (art. 9 
ust. 2 rozporządzenia 608/2013).

W wypadku, gdy wniosek nie zostanie złożony lub gdy zostanie 
odrzucony, a także, gdy w terminie jednego dnia roboczego od za-
wieszenia zwolnienia lub zatrzymania towarów nie zidentyfikowano 
jakiejkolwiek osoby lub podmiotu uprawnionych do złożenia wnio-
sku dotyczącego domniemanego naruszenia praw własności intelek-
tualnej, organy celne zwalniają towary lub kończą ich zatrzymanie 
niezwłocznie po dopełnieniu wszystkich formalności celnych (art. 18 
ust. 4 rozporządzenia 608/2013). W razie uwzględnienia wniosku, 
organy celne informują posiadacza decyzji, na jego żądanie i gdy in-
formacje te są dla nich dostępne, o nazwiskach i adresach odbiorcy, 
wysyłającego i zgłaszającego lub posiadacza towarów, o procedurze 
celnej, a także o źródle, pochodzeniu i miejscu przeznaczenia towa-
rów, których zwolnienie zawieszono lub które zatrzymano (art. 18 
ust. 5 rozporządzenia 608/2013).

Procedura niszczenia towarów

W art. 23 rozporządzenia 608/2013 zostało przewidziane 
obligatoryjne stosowanie procedury uproszczonej przewidującej 
możliwość niszczenia przez organy celne towarów podejrzanych 
o naruszenie prawa własności intelektualnej bez konieczności usta-
lania, czy prawo własności intelektualnej zostało w rzeczywistości 
naruszone i pod warunkiem uzyskania zgody na zniszczenie od zgła-
szającego lub posiadacza towarów. Na wprowadzenie obowiązku 
stosowania tej procedury wpływ miała Rezolucja Parlamentu Eu-
ropejskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wpływu pod-
rabiania towarów na handel międzynarodowy (Dz.U. C 45 E z dnia 
23 lutego 2010 r., s. 47), w której podkreślono sukces tej procedury 
w państwach członkowskich, w których jest dostępna. W celu zasto-
sowania procedury konieczne jest łączne spełnienie następujących 
warunków. Osoba, na której rzecz została wydana decyzja, musi 
w terminie 10 dni roboczych (3 dni roboczych w przypadku towa-
rów łatwo psujących się) od momentu powiadomienia o zawiesze-
niu zwolnienia towarów lub ich zatrzymania potwierdzić w formie 
pisemnej przekonanie o naruszeniu prawa własności intelektualnej 
oraz wyrazić zgodę na zniszczenie towarów. W tym samym terminie 
również osoba dokonująca zgłoszenia celnego lub posiadacz towa-
rów powinni złożyć oświadczenie w formie pisemnej, wyrażającą ich 
zgodę na zniszczenie towarów. W przypadku braku potwierdzenia 
przez zgłaszającego lub posiadacza towarów zgody na zniszczenie 
towarów, jak i braku powiadomienia o swoim sprzeciwie w tych 
terminach, organy celne mogą uznać, że zgłaszający lub posiadacz 
towarów potwierdzili swoją zgodę na zniszczenie towarów (zgoda 
dorozumiana). Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia 608/2013 
zniszczenia towarów dokonuje się na odpowiedzialność posiadacza 
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decyzji i pod kontrolą organów celnych. Możliwe jest pobranie pró-
bek przed zniszczeniem towarów do wykorzystania w celach edu-
kacyjnych.

W przypadku gdy organy celne nie otrzymały w terminie ani pi-
semnego potwierdzenia od posiadacza decyzji, że w jego przekonaniu 
doszło do naruszenia prawa własności intelektualnej, ani jego zgody 
na zniszczenie, zezwalają one na zwolnienie towarów lub kończą ich 
zatrzymanie niezwłocznie po zakończeniu wszystkich formalności cel-
nych. Sytuacja ta nie ma zastosowania, gdy organy celne zostały na-
leżycie poinformowane o wszczęciu postępowania, mającego ustalić, 
czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone.

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia przez zgłaszają-
cego lub posiadacza towarów zgody na zniszczenie, a także w bra-
ku uznania ich zgody dorozumianej, posiadacz decyzji jest o tym 
niezwłocznie informowany przez organy celne. W terminie 10 dni 
roboczych (3 dni roboczych w przypadku towarów łatwo psujących 
się) od powiadomienia o zawieszeniu zwolnienia towarów lub o ich 
zatrzymaniu wszczyna on postępowanie w celu ustalenia, czy zosta-
ło naruszone prawo własności intelektualnej (art. 23 ust. 3 rozpo-
rządzenia 608/2013). Na należycie uzasadnione żądanie posiadacza 
decyzji termin ten może zostać przedłużony o maksymalnie 10 dni 
roboczych, jednak ta możliwość nie ma to zastosowania do towa-
rów łatwo psujących się (art. 23 ust. 4 rozporządzenia 608/2013). 
W tych samych terminach organy celne powinny zostać powiado-
mione o wszczęciu postępowania karnego lub cywilnego. W braku 
terminowego poinformowania organów celnych o wszczęciu po-
stępowania, ustalającego, czy zostało naruszone prawo własności 
intelektualnej i niezwłocznie po zakończeniu wszystkich formalności 
celnych, organy te zezwalają na zwolnienie towarów lub kończą ich 
zatrzymanie (art. 23 ust. 5 rozporządzenia 608/2013).

Procedura małych przesyłek

W rozporządzeniu 608/2013 została wprowadzona szczególna 
procedura stosowana w odniesieniu do małych przesyłek towarów. 
Zastosowanie tej procedury jest możliwe przy spełnieniu łącznie 
następujących warunków: 1) istnieje podejrzenie, że towary zgło-
szone do objęcia procedurą celną są towarami podrobionymi lub 
pirackimi; 2) nie są to towary łatwo psujące się; 3) towary objęte są 
decyzją uwzględniającą wniosek; 4) posiadacz decyzji wyraził wolę 
stosowania procedury małych przesyłek; 5) towary przewożone są 
w przesyłkach pocztowych lub kurierskich zawierających nie więcej 
niż trzy jednostki lub, których waga brutto wynosi poniżej dwóch 
kilogramów (art. 26 ust. 1 rozporządzenia 608/2013).

Zgodnie z art. 26 rozporządzenia 608/2013, jeżeli towary speł-
niające ww. kryteria zostaną zidentyfikowane podczas kontroli 
celnej, to organ bez konieczności powiadamiania posiadacza praw 
własności intelektualnej zawiesza zwolnienie towarów lub je zatrzy-
muje. W ciągu jednego dnia roboczego powiadamia o tym fakcie 
zgłaszającego lub posiadacza towarów, którzy mają 10 dni roboczych 
na przedstawienie swojego stanowiska. Jeżeli zgłaszający lub posia-
dacz towaru wyraził zgodę na jego zniszczenie lub nie powiadomił 
organów celnych o swoim sprzeciwie wobec zniszczenia (w takim 
przypadku organy celne przyjmują dorozumianą zgodę), towary te 
mogą zostać zniszczone pod kontrolą organów celnych. Po dokona-
niu zniszczenia organy celne informują posiadacza decyzji o faktycz-

nej lub szacowanej ilości zniszczonych towarów oraz ich charakterze. 
Mogą także wystąpić do posiadacza decyzji o zwrot poniesionych 
przez organy celne lub inne strony działające w imieniu organów 
celnych kosztów przechowywania, obsługi towarów oraz ich znisz-
czenia (art. 29 ust. 1 rozporządzenia 608/2013).

Jeżeli zgłaszający lub posiadacz towarów nie potwierdzili zgody 
na zniszczenie, a nie została uznana ich dorozumiana zgoda o tym 
fakcie oraz ilości i charakterze towarów zostaje niezwłocznie powia-
domiony posiadacz decyzji w celu umożliwienia wszczęcia postę-
powania ustalającego czy prawo własności intelektualnej zostało 
naruszone. Organy celne informują go również, na żądanie i w przy-
padku dostępności informacji, o nazwiskach i adresach odbiorcy, 
wysyłającego oraz zgłaszającego lub posiadacza towarów, o proce-
durze celnej, a także o źródle, pochodzeniu i miejscu przeznacze-
nia towarów, których zwolnienie zawieszono lub które zatrzymano 
(art. 26 ust. 8 rozporządzenia 608/2013). W braku powiadomienia 
organów celnych w terminie 10 dni roboczych o wszczęciu postępo-
wania w celu ustalenia, czy prawo własności intelektualnej zostało 
naruszone, zwalniają one towary lub kończą ich zatrzymanie po do-
pełnieniu wszystkich formalności celnych. Termin ten nie podlega 
przedłużeniu (art. 26 ust. 9 rozporządzenia 608/2013).

Wprowadzona szczególna procedura stosowana w odniesie-
niu do małych przesyłek towarów podrobionych i pirackich ma na 
celu ograniczenie do minimum obciążeń i kosztów administracyj-
nych. Umożliwia ona w przypadku zgody posiadacza towarów lub 
zgłaszającego zniszczenie takich towarów pod kontrolą celną bez 
każdorazowego angażowania wnioskodawcy, który powinien jednak 
zamieścić we wniosku ogólne żądanie. Organy celne mają przy tym 
możliwość domagania się od posiadacza praw własności intelektu-
alnego pokrycia kosztów związanych z zastosowaniem procedury.

Podsumowanie

 Środki ochrony praw własności intelektualnej na gruncie 
prawa celnego przewidziane w rozporządzeniu 608/2013 mogą sta-
nowić bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, chcących 
chronić swoje prawa. Pozwalają one na wyeliminowanie z obrotu 
towarów, naruszających prawa własności intelektualne zanim zosta-
ną wchłonięte przez rynek wspólnotowy, tym samym minimalizując 
konsekwencje wprowadzenia ich do dalszego obrotu. W przypadku, 
gdy funkcjonariusze celni nabiorą podejrzeń do towarów wkracza-
jących na obszar celny wspólnoty, mogą oni dokonać zatrzymania 
na podstawie przepisów rozporządzenia 608/2013. Procedura ta nie 
ma jednak zastosowania względem towarów znajdujących się już na 
terenie Unii Europejskiej i przekraczających wyłącznie granice po-
między państwami członkowskimi. Dodatkową zaletą dla przedsię-
biorców jest możliwość uniknięcia żmudnych negocjacji, czy postę-
powań przed sądem w celu rozwiązania problemu naruszenia swo-
ich praw własności intelektualnej. Wiele spraw wynikających z za-
trzymania celnego są rozwiązywane w drodze ugody i porozumienia, 
w wyniku czego importer wyraża zgodę na dobrowolne zniszczenie 
towarów naruszających w trybie procedury uproszczonej. Ochrona 
celna pozwala także na ograniczenie kosztów i trudności, związa-
nych z ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego za obrót towarami 
podrobionymi. Pozwoli to także na wzmocnienie transgranicznych 
transakcji między przedsiębiorcami, handlowcami i konsumentami. 
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Przyznanie skutecznej ochrony uprawnionemu pozwoli na rozwój 
rynku wewnętrznego, stymulacji kreatywności i innowacji oraz za-
pewni konsumentem sprawdzone produkty wysokiej jakości.

Warto zaznaczyć, że co prawda samo złożenie wniosku nie 
podlega opłacie, jednak nie zwalnia to uprawnionego z ponoszenia 
kosztów związanych z ochroną celną swoich praw. Do wniosku do-
łącza on oświadczenie, że zobowiązuje się ponieść koszty powstałe 
w związku ze zwolnieniem towarów spod zatrzymania celnego czy 
składowaniem towarów przez czas ich zatrzymania. Uwzględnienie 
wniosku nie uprawnia posiadacza decyzji do odszkodowania w sytu-
acji, gdy towary, co do których występowało podejrzenie naruszenia 
praw własności intelektualnej nie zostały wykryte przez organy cel-
ne i tym samym zostały zwolnione, jak i w przypadku niepodjęcia 
jakichkolwiek działań w celu ich zatrzymania. Nic nie stoi jednak 
na przeszkodzie możliwości dochodzenia odszkodowania od osoby 
winnej naruszenia lub innych osób, które mogłyby zostać uznane za 
współodpowiedzialne np. pośredników.

Należy mieć na uwadze, że ochrona celna nie jest środkiem sa-
moistnym i nie prowadzi bezpośrednio do wyeliminowania towarów 
naruszających. Rozporządzenie 608/2013 zawiera jedynie przepisy 
proceduralne dla organów celnych i nie wprowadza jakichkolwiek 
kryteriów, na których można by się oprzeć w celu stwierdzenia na-
ruszenia prawa własności intelektualnej. Służby celne w państwach 
członkowskie nie są upoważnione do samodzielnego podejmowania 
i prowadzenia postępowań wyjaśniających okoliczności, czy w rze-
czywistości doszło do naruszenia praw własności intelektualnej oraz 
stosowania ewentualnych sankcji karnych lub cywilnych. Mają one 
jedynie możliwość zabezpieczenia podejrzanych towarów do czasu 
podjęcia dalszych kroków prawnych przez uprawnionego w celu do-
chodzenia swoich prawa przed odpowiednimi organami krajowymi. 
W obowiązującym ustawodawstwie krajowym brak jest przepisu da-
jącego organom celnym kompetencję do ustalenia, czy dany towar 
narusza chronioną prawem własność intelektualną (w tym własność 
przemysłową). Kompetencja taka w polskim systemie prawa zosta-
ła przyznana sądom powszechnym. Środki stosowane przez organy 
celne mają charakter tymczasowy i przede wszystkim zapobiegaw-
czy, dlatego biorąc pod uwagę sprzeczne interesy stron omawiana 
regulacja wskazuje na szczególną konieczność poszanowania praw 
zainteresowanych stron (por. motyw 19 preambuły rozporządzenia 
608/2013).
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