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OPIS  PROCEDURY 

Podstawa prawna: 

Art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz. U. UE L 181 z 29.06.2013, s. 15). 

Opis procedury: 

Warunki wymagane do zastosowania procedury: 

1. Towary przewożone są w małych przesyłkach tj. w przesyłkach pocztowych lub kurierskich 

zawierających nie więcej niż trzy jednostki lub których waga brutto wynosi poniżej dwóch 

kilogramów. 

2. Istnieje podejrzenie, że towary zgłoszone do objęcia procedurą celną są towarami podrobionymi  

lub pirackimi. 

3. Towary nie są towarami łatwo psującymi się. 

4. Właściciel praw własności intelektualnej złożył wniosek o podjęcie działania przez organy celne. 

5. Wniosek o podjęcie działania zawiera klauzulę o zastosowanie procedury małych przesyłek  

(pole nr 10 formularza wniosku). 

Tryb postępowania: 

1. Jeśli w trakcie kontroli celnej funkcjonariusz celny zidentyfikuje towary spełniające ww. kryteria,  

to bez konieczności konsultacji z posiadaczem praw własności intelektualnej, zawiesza zwolnienie 

towaru/zatrzymuje towar na okres 10 dni roboczych. 

2. Zgłaszający lub posiadacz towaru ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska w terminie  

10 dni roboczych od daty otrzymania decyzji o zawieszeniu zwolnienia/zatrzymaniu towaru.  

3. Jeżeli zgłaszający lub posiadacz towaru wyraził zgodę na jego zniszczenie lub nie powiadomił 

organów celnych o swoim sprzeciwie wobec zniszczenia (w takim przypadku organy celne mogą 

uznać, że zgłaszający lub posiadacz towaru w sposób dorozumiany potwierdził swoją zgodę  

na zniszczenie), towary te mogą zostać zniszczone. 

4. Zniszczenia towarów dokonuje się pod kontrolą organów celnych, w trybie określonym w art. 197 

Unijnego Kodeksu Celnego. Po dokonaniu zniszczenia organy celne informują posiadacza praw 

własności intelektualnej o faktycznej lub szacowanej ilości zniszczonych towarów oraz ich 

charakterze, jak również występują o zwrot kosztów poniesionych przez organy celne lub inne 

strony działające w imieniu organów celnych, w tym kosztów przechowywania, obsługi towarów 

oraz ich zniszczenia. 



5. W przypadku gdy zgłaszający lub posiadacz towarów złożył sprzeciw wobec zniszczenia  

i w przypadku gdy organ celny nie uznał, że zgłaszający lub posiadacz towarów w sposób 

dorozumiany potwierdził swoją zgodę na zniszczenie, organ celny zawiadamia posiadacza praw 

własności intelektualnej, celem umożliwienia wszczęcia postępowania karnego/cywilnego 

ustalającego czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone. Organy celne informują 

również posiadacza praw własności intelektualnej, na jego żądanie i gdy informacje te są dla nich 

dostępne, o nazwiskach i adresach odbiorcy, wysyłającego lub posiadacza towarów, o procedurze 

celnej, a także o źródle, pochodzeniu i miejscu przeznaczenia towarów, których zwolnienie 

zawieszono lub które zatrzymano. 

6. Organy celne zwalniają towary lub kończą ich zatrzymanie w przypadku, gdy w terminie 10 dni 

roboczych nie zostaną powiadomione przez posiadacza praw własności intelektualnej  

o wszczęciu postępowania mającego na celu ustalenie, czy prawo własności intelektualnej zostało 

naruszone. Termin 10 dni roboczych nie podlega przedłużeniu. 

Uwaga: W przypadkach, gdy towary podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej  

nie zostały wykryte przez organy celne i zostały zwolnione lub gdy nie podjęto działań w celu 

ich zatrzymania posiadacz praw własności intelektualnej nie jest uprawniony  

do odszkodowania z tego tytułu. 

Uproszczony schemat graficzny procedury: 

 

 


