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STRESZCZENIE 
 

 
Niniejsza ocena zagrożeń została sporządzona w ramach partnerstwa Europolu i Urzędu Unii Europejskiej 
ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i ma na celu przekazanie decydentom, organom ścigania 
i społeczeństwu aktualnych informacji o najnowszych tendencjach i obecnych skutkach przestępstw 
związanych z własnością intelektualną w UE. W sprawozdaniu skoncentrowano się na odnoszących się do 
UE kwestiach podrabiania produktów i piractwa oraz przedstawiono ocenę związanych z nimi zagrożeń 
w kilku sektorach i czynników przekrojowych wpływających na ten obszar działalności przestępczej. 
Opiera się ono na dwóch wcześniej opracowanych wspólnych sprawozdaniach dotyczących sytuacji, 
opublikowanych w latach 2015 i 2017. 
 
Towary podrobione i pirackie mogą stanowić aż 6,8% przywozu UE, czyli 121 mld EUR. W ostatnich latach 
kwota ta znacznie wzrosła. Roczna liczba zatrzymań podrobionych towarów przez organy celne w UE 
stopniowo spada od 2013 r., choć liczba zajętych przedmiotów i ich szacunkowa wartość zmniejszała się 
w wolniejszym tempie, przy czym w latach 2015 i 2016 liczba ta się tymczasowo zwiększała. Za tą lekko 
spadkową tendencją stoi stały wzrost skuteczności operacji, o czym świadczy liczba zajętych przedmiotów 
i ich wartość w przeliczeniu na sprawę lub postępowanie. Większość podrobionych towarów nadal 
pochodzi z Chin, choć w przypadku niektórych określonych kategorii produktów inne kraje również 
odgrywają istotną rolę. 
 
Aby przewieźć towary z kraju produkcji na rynki docelowe, fałszerze często wykorzystują skomplikowane 
szlaki handlowe. Mimo że towary podrobione są nadal przewożone do UE głównie jako ładunki masowe 
w transporcie towarowym, w ostatnich latach nastąpił duży wzrost transportu ekspresowego. Ten 
gwałtowny wzrost handlu z wykorzystaniem małych paczek jest związany z rozwojem internetowych 
platform handlowych sprzedających towary podrobione. Nowe szlaki lądowe, które otwarto w ostatnich 
latach, w szczególności rosnąca liczba połączeń kolejowych między Chinami a UE, umożliwiają 
fałszerzom organizowanie różnych tras i metod transportu. 
 
Pojawienie się zaawansowanych technologii wywarło znaczący wpływ na charakter i zakres podrabiania 
produktów. Fałszerze wykorzystują istniejące i powstające platformy, ułatwiające reklamę, sprzedaż 
i dystrybucję towarów podrobionych i pirackich wśród coraz większej liczby konsumentów. Wzrost 
sprzedaży podrobionych towarów za pośrednictwem internetowych platform handlowych nie jest nowym, 
a raczej trwałym trendem. W ostatnich latach szczególnie narzędzia sprzedażowe w mediach 
społecznościowych stały się ważnymi platformami, na których fałszerze mają dostęp do licznych 
konsumentów przy na ogół niskim ryzyku wykrycia przez organy ścigania. Handel towarami podrobionymi 
i pirackimi w ukrytej sieci jest zjawiskiem stosunkowo ograniczonym. 
 
Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej mają poważne konsekwencje gospodarcze – powodują 
utratę przychodów przez prawowite przedsiębiorstwa oraz dochodów podatkowych przez rządy. Oprócz 
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szkód gospodarczych towary podrobione mogą powodować poważne skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów, a także mieć negatywne konsekwencje dla środowiska. W ostatnich latach podrabianie 
dotyczyło coraz szerszego zakresu towarów. Oprócz tradycyjnych towarów luksusowych fałszerze biorą na 
cel szeroką gamę produktów codziennego użytku. Należą do nich kosmetyki, elementy elektroniczne, 
żywność i napoje, pestycydy, produkty farmaceutyczne, wyroby tytoniowe, zabawki i części pojazdów. 
 
Urządzenia elektroniczne należą do kategorii coraz częściej podrabianych towarów. Powszechnymi 
przykładami są telefony komórkowe i części elektroniczne, zwłaszcza ładowarki i sprzęt komputerowy. Są 
one często sprzedawane w internecie i wysyłane bezpośrednio z kilku krajów azjatyckich do konsumentów 
w UE. W ostatnich latach odnotowano również dużą liczbę wykrytych przypadków podrobionych 
półprzewodników. Ponieważ te towary są powszechnie stosowane w sektorze transportu, ale również 
w szpitalnych narzędziach chirurgicznych, stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa. 
 
Żywność i napoje nadal cieszą się dużą popularnością wśród fałszerzy, a UE jest stale głównym rynkiem 
zbytu podrobionych artykułów żywnościowych i napojów. Wśród podrabianych produktów spożywczych są 
mleko w proszku dla niemowląt, kostki bulionowe, sery, kawa, oliwa z oliwek i makaron. Niektóre z tych 
towarów trafiają do sklepów spożywczych i supermarketów, co świadczy o tym, że przenikają również do 
legalnego łańcucha dostaw. Ponieważ towary podrobione prawie zawsze mają niską jakość i są 
produkowane w niehigienicznych warunkach, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia 
i dobrostanu konsumentów. Ustalono, że w niektórych przypadkach podrobiona żywność zawiera nawet 
ryzykowne lub niebezpieczne składniki. Organy ścigania regularnie wykrywają inne rodzaje podrabianych 
towarów oprócz podrabianych artykułów żywnościowych i napojów, co wskazuje, w jaki sposób 
zorganizowane grupy przestępcze często zajmują się handlem coraz szerszą gamą różnych towarów 
podrobionych. Zasadniczo nastąpiła ogólna profesjonalizacja zorganizowanych grup przestępczych 
zajmujących się podrabianiem produktów spożywczych. 
 
Oprócz żywności podrabiane napoje alkoholowe stanowią znaczne ryzyko dla konsumentów w UE. Napoje 
spirytusowe i wina są szczególnie popularnymi towarami podrabianymi przez zorganizowane grupy 
przestępcze. W butelkach oznaczonych fałszywymi etykietami drogich win rozlewają one często tanie 
wino, czasami do podrabianych napojów spirytusowych dodają nawet czysty alkohol. W ostatnich latach 
metody produkcji stały się coraz bardziej wyrafinowane, a niektóre zorganizowane grupy przestępcze 
wykorzystują własne linie produkcyjne, obejmujące pakowanie i oznakowanie produktów. Inną metodą jest 
wykorzystanie legalnych linii produkcyjnych przez jeden dzień w tygodniu lub w miesiącu w celu produkcji 
podrobionych produktów. 
 
Produkty luksusowe, ubrania i dodatki są tradycyjnie jedną z najpopularniejszych kategorii produktów 
podrabianych (i nadal należą do najczęściej wykrywanych). Wynika to przede wszystkim z dużej liczby 
małych zamówień, które są składane przez internet, a następnie przesyłane pocztą lub kurierem. 
Jednocześnie obserwuje się wzrost produkcji podrabianych ubrań na terenie UE: zorganizowane grupy 
przestępcze umieszczają sfałszowane etykiety na importowanych, niemarkowych ubraniach. W ten 
sposób zmniejszają ryzyko wykrycia podczas wysyłki ubrań. 
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Ponieważ pestycydy należą obecnie do produktów podlegających największej regulacji na świecie, nie 
zaskakuje fakt, że w UE w obiegu jest szeroka gama podrabianych wyrobów. Znaczny wzrost liczby 
konfiskat w ostatnich latach wskazuje na nasilenie się problemu, a także na wiedzę o tym branży 
i właściwych organów. Towary te zwykle nie są testowane i dopuszczane przez władze oraz mogą 
zawierać mniej aktywne lub bardziej toksyczne składniki. Mogą niszczyć uprawy i pola oraz mieć poważny 
wpływ na zdrowie rolników i konsumentów. Zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się podrabianiem 
pestycydów sprzedają swoje produkty, umieszczając na produkcie fałszywe marki lub stosując etykiety 
w językach spoza UE, często nadużywając systemu handlu równoległego. W coraz większej liczbie 
przypadków importują tylko składniki wyrobów, a następnie produkują podrobione pestycydy na terytorium 
UE. 
 
Podrobione produkty farmaceutyczne stwarzają coraz większe zagrożenie w UE, w coraz większej 
liczbie państw członkowskich. Przedmiotem zainteresowania fałszerzy jest szeroka i coraz bardziej 
zróżnicowana gama produktów leczniczych. Tradycyjnie wśród najczęstszych rodzajów podrabianych 
produktów leczniczych są leki na zaburzenia erekcji, jednak wykrywa się coraz więcej podrabianych leków 
na zwiększenie wydolności, na przykład sterydy anaboliczne i środki dopingowe. Oczywiście te środki 
farmaceutyczne mogą mieć poważne skutki dla zdrowia konsumentów. Szczególnie niepokojącymi 
trendami są częstsze przypadki wykrywania podrobionych leków na leczenie poważnych chorób oraz 
rosnąca liczba zdarzeń mających wpływ na legalny system dystrybucji. 
 
Zorganizowane grupy przestępcze czasami produkują podrabiane produkty farmaceutyczne 
w nielegalnych laboratoriach, importują podrobione leki lub sprzedają nielegalnie zmienione leki przy 
użyciu sfałszowanych marek i opakowań. Jeżeli chodzi o produkcję leków i opakowań, mogą być one 
wytwarzane w jednym miejscu, w osobnych obiektach lub nawet przez odrębne zorganizowane grupy 
przestępcze. Niektóre zorganizowane grupy przestępcze podrabiające produkty farmaceutyczne 
wytwarzają również różne rodzaje narkotyków syntetycznych. Fałszerze działają w coraz bardziej 
wyrafinowany sposób, zatrudniają wysoko wykwalifikowanych pracowników i tworzą własne linie 
produkcyjne. Wykrywa się coraz więcej podrobionych produktów farmaceutycznych w małych paczkach, 
które są obsługiwane przez stale rozrastające się nielegalne i nieuregulowane apteki internetowe. 
 
Dzięki rozwojowi internetu fałszerze mają wyjątkowe możliwości prowadzenia działalności pirackiej – 
sprzedaży i rozprowadzania nielegalnych książek, gier, filmów i muzyki. Nielegalne treści cyfrowe są 
rozpowszechniane za pośrednictwem portali BitTorrent i sieci peer-to-peer, ale coraz częściej również za 
pośrednictwem serwerów przechowywania danych (cyberschowków). Właściciele tych platform czerpią 
zyski z reklam cyfrowych, w tym często z powszechnych reklam znanych marek. W wielu przypadkach te 
strony internetowe są również wykorzystywane, aby dotrzeć do konsumentów w celu prowadzenia 
phishingu (wyłudzania informacji) lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania. W ostatnich latach 
odnotowuje się również coraz większą liczbę wykrytych przypadków nielegalnego korzystania z technologii 
telewizji IPTV. W wielu takich przypadkach serwery znajdują się w innych krajach niż serwery obsługujące 
sprzedaż subskrypcji, co sprawia, że wykrywanie związanych z nimi przestępstw jest dla organów ścigania 
wyjątkowo skomplikowane. 
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Liczba wykrytych podrobionych produktów tytoniowych, głównie papierosów, zmniejsza się od czterech 
lat z rzędu. Mimo to w 2017 r. papierosy nadal znajdowały się na trzecim miejscu na liście najczęściej 
wykrywanych towarów podrobionych. Podczas gdy w ciągu ostatnich kilku lat odnotowano spadek liczby 
przypadków wykrycia importowanych papierosów podrabianych, to produkcja podrabianych papierosów 
w UE znacznie wzrosła. Nielegalne fabryki działają w coraz bardziej wyrafinowany i nowoczesny sposób, 
a ich zdolności produkcyjne sięgają 2 milionów papierosów dziennie. Intensywne działania organów 
ścigania w krajach Europy Wschodniej doprowadziły do zróżnicowania lokalizacji nielegalnych zakładów 
produkcji wyrobów tytoniowych w UE. Choć większość podrobionych papierosów jest nadal sprzedawana 
na ulicy, to nastąpił wzrost handlu internetowego i transportu w małych paczkach. 
 
Ponadto w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba wykrytych podrobionych części samochodowych. 
Fałszerze produkują szeroki asortyment różnych części samochodowych, w tym klocki hamulcowe, 
poduszki powietrzne i filtry. Wzrost liczby podrobionych części samochodowych wynika z rozwoju handlu 
tymi produktami w internecie. Większość z nich nie spełnia uznanych norm bezpieczeństwa, co może 
skutkować śmiertelnie niebezpiecznymi awariami pojazdów. Oprócz części samochodowych wykrywano 
również podrabiane wysokiej klasy rowery i części rowerowe, na przykład kaski. 
 
Rynek towarów podrobionych ciągle jest bardzo zyskowny, dzięki czemu przestępcy mają możliwość 
generowania ogromnych zysków, podejmując przy tym niewielkie ryzyko. Działalność przestępcza 
związana z podrabianiem produktów jest w większości i bez wątpienia prowadzona przez zorganizowane 
grupy przestępcze, w przypadku których postępuje ogólna profesjonalizacja. Na rynku UE dostępne są 
coraz liczniejsze i coraz bardziej zróżnicowane towary podrobione i pirackie, od towarów luksusowych po 
produkty codziennego użytku. Wiele z nich może powodować, oprócz szkód gospodarczych, poważne 
zagrożenia dla środowiska oraz dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Dlatego jasne jest, że 
konieczne są aktywne działania na rzecz zwalczania tej działalności przestępczej. 
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