
 

 

Niewłaściwe 

wykorzystywanie 

małych przesyłek w 

handlu podrobionymi 

towarami 
FAKTY I TRENDY 

 

 



 

 

Streszczenie 

1. Handel podrobionymi towarami to długofalowe, rosnące zagrożenie 

społeczno-ekonomiczne na światową skalę, które jest szkodliwe dla skutecznego 

publicznego zarządzania, wydajnego handlu i dla samych klientów. Równolegle 

proceder ten staje się głównym źródłem dochodu dla grup przestępczości 

zorganizowanej. Trend ten ma również szkodliwy wpływ na rozwój gospodarczy, 

doprowadzając do zmniejszenia dochodów przedsiębiorstw i osłabienia inicjatywy do 

innowacji.  

2. Podrobione i pirackie wyroby są wysyłane za pomocą praktycznie wszelkich 

środków transportu. W analizowanym okresie, jeśli chodzi o wartość, podrobione 

produkty były w zdecydowanej większości transportowane za pośrednictwem 

morskich kontenerów. Jeśli chodzi o liczbę konfiskat, handel podrobionymi towarami, 

wysyłanymi w małych paczkach, rośnie i staje się istotnym problemem dla organów 

egzekwowania prawa. Małe przesyłki używane przez fałszerzy do nielegalnego handlu 

są wysyłane za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich. 

3. Sytuacja ta stwarza wyzwanie dla organów celnych i przyciągnęła zwiększoną 

uwagę na szczeblu międzynarodowym, w tym na forum Światowej Organizacji 

Celnej. Tradycyjnie dostępne informacje jak manifesty ładunkowe oraz udział 

pośredników celnych są często nieobecne w handlu na małą skalę.  

4. Obecnie jedynie uproszczona dokumentacja jest wymagana do wysyłania 

małogabarytowych paczek za pośrednictwem poczty. Informacje zawarte w 

dokumentach potwierdza sam wysyłający i nie są one z reguły weryfikowane, co 

stwarza pole do prawdziwych pomyłek, jak i oszustw. Tradycyjnie informacje były 

dostarczane w formie papierowej i nie były dostępne w postaci elektronicznej. 

Informacje te były dostępne jedynie organom celnym w miejscu przeznaczenia po 

dostarczeniu przesyłki. Mimo że dokonano postępów we wdrażaniu wymiany danych 

elektronicznych, to pozostaje jeszcze dużo do zrobienia w tym zakresie. Służby celne 

znalazły się trudnej sytuacji: z jednej strony muszą obsłużyć importowaną przesyłkę w 

trybie przyspieszonym, a jednocześnie muszą właściwie oszacować należności celne i 

monitorować import, mając na uwadze zwalczanie nielegalnego handlu. 

5. Większe firmy kurierskie przeważnie oferują usługi dostawy przesyłki na 

adres klienta, którą można śledzić elektronicznie. W ten sposób dostępne są również 

dodatkowe informacje dotyczące wysyłającego, produktu i odbiorcy. Stwarza to 

potencjalnie bogate źródło danych, które w przypadku udostępnienia organom celnym 

może w dużym stopniu pomóc w ocenie ryzyka. Firmy kurierskie oraz organy celne 

współpracują na rzecz ulepszenia danych i wymiany informacji. Nadal można wiele 

osiągnąć w dziedzinie prywatności i poufności. W przypadku transakcji 

dokonywanych za pomocą usług pocztowych informacje udostępnione przez 

wysyłającego mogą zawierać błędy, umyślne nadinterpretacje, a nawet stanowić 

oszukańcze praktyki. 

6. Analiza w tym sprawozdaniu wykorzystuje dwa rodzaje danych: informacje 

dotyczące handlu podrobionymi towarami, które opierają się na danych celnych 

dotyczących konfiskaty podrobionych towarów otrzymanych od Światowej 

Organizacji Celnej, Dyrekcji Generalnej KE ds. Podatków i Unii Celnej i US Customs 

and Border Protection Agency (amerykańskie służby celne i ochrony granic (CBP)). 



 

 

Dane te uzupełniają statystyki pochodzące ze Światowego Związku Pocztowego i 

bazy danych Comext Eurostatu, które ilustrują międzynarodowy handel 

małogabarytowy.  

7. Szczegółowa analiza danych z lat 2011-13 pokazuje, że pomimo tego, że 

produkty podrobione wysyłane w kontenerach wyraźnie przeważają, jeśli chodzi o 

wartość skonfiskowanych towarów i ich liczbę, to małe przesyłki są istotne pod 

względem liczby konfiskat: prawie 63% konfiskat celnych podrobionych i pirackich 

towarów wysłanych zostało małymi przesyłkami. Gabaryty tych przesyłek 

pocztowych lub kurierskich są przeważnie bardzo małe. Paczki zawierające 10 lub 

mniej przedmiotów dominują wśród skonfiskowanych przesyłek. 

8. Praktycznie wszystkie sektory przemysłu są dotknięte zjawiskiem podrabiania, 

chociaż różnią się one stopniem. Na przykład 84% skonfiskowanych przesyłek 

dotyczy podrobionego obuwia, 77% dotyczy podrobionych artykułów optycznych, 

fotograficznych i medycznych (w większości okularów słonecznych), a 66% 

skonfiskowanych urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnej przez organy 

celne wysłanych zostało za pomocą poczty lub usług kurierskich. Dotyczy to również 

63% skonfiskowanych przez organy celne podrobionych zegarków, wyrobów 

skórzanych i torebek oraz biżuterii. 

9. W kategoriach gospodarczych analiza wykazała, że kilka państw zdominowało 

handel małogabarytowy. Do tych państw zaliczają się Chiny, Hong Kong (Chiny), 

Indie, Singapur, Tajlandia i Turcja. Niektóre z tych kluczowych gospodarek, jak 

Chiny, Indie i Tajlandia, zostały zidentyfikowane jako potencjalni producenci 

podrobionych lub pirackich towarów, natomiast inne jak Hong Kong (Chiny) i 

Singapur stanowią punkty tranzytowe. 

  



 

 

Niewłaściwe wykorzystywanie małych paczek w handlu 

podrobionymi towarami 

 

FAKTY I TRENDY 

Powyższa analiza ilustruje potencjalną skalę niewłaściwego wykorzystywania małych przesyłek do handlu 

podrobionymi i pirackimi towarami. Przedstawia ona ekonomiczno-prawny kontekst działania usług kurierskich 

i pocztowych. Badanie przygląda się również dostępnym danym na temat ilości małych przesyłek wysyłanych 

pocztą lub za pośrednictwem firm kurierskich w kontekście konfiskat podrobionych i pirackich towarów. 

Ponadto w badaniu analizowano zależności między zaobserwowanym wzrostem dynamiczności na rynkach 

małych przesyłek a dostępnymi informacjami dotyczącymi niewłaściwego wykorzystywania tej usługi przez 

handlujących podrobionymi i pirackimi towarami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza publikacja dostępna jest on-line pod adresem:https://doi.org/10.1787/9789264307858-en. 

Tekst opublikowano w bibliotece OECD, w której znajduje się cała literatura, czasopisma i statystyczne bazy danych OECD. 

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.oecd-ilibrary.org . 

 

 


