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„TREFNE” PAPIEROSY, ALKOHOL, TYTOŃ I PERFUMY W
RĘKACH MUNDUROWYCH
Data publikacji 27.02.2017

Ponad 2,5 tys. paczek papierosów, kilkaset butelek alkoholu i kilkadziesiąt kilogramów tytoniu
bez polskich znaków skarbowych akcyzy nie traﬁ już do rąk potencjalnych klientów. Cały ten
nielegalny asortyment został ujawniony i zabezpieczony przez włocławskich policjantów.
Policjanci ze Słubic zabezpieczyli z kolei podrobione perfumy oraz etui do telefonów
komórkowych oznaczone znakami towarowymi renomowanych, światowych marek.
Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 2100 ﬂakonów perfum o rynkowej wartość 360
tys.zł. Za wprowadzanie do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi grozi kara do 2
lat pozbawienia wolności.
Patrol włocławskich mundurowych wczoraj, 26.02.br., w Szpetalu Górnym zatrzymał do kontroli jadące auto.
Samochodem kierował 51-letni mężczyzna, a pasażerką była 42-letnia kobieta, mieszkańcy Łodzi. Podczas sprawdzania
wnętrza auta okazało się, że przewożą oni nielegalny ładunek. Policjanci ujawnili, że w części bagażowej mitsubishi
pajero znajduje się 8 worków wypełnionych krajanką tytoniową, kartony z 1500 paczkami papierosów bez polskich
znaków akcyzowych oraz kartony z 200 butelkami wypełnionymi alkoholem. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna traﬁli do
policyjnego aresztu.
W toku dalszych czynności policjanci ujawnili w łódzkim mieszkaniu 51-latka kolejne trefne papierosy i maszynkę do
foliowania paczek. W sumie było tam jeszcze prawie 1000 paczek, oczywiście bez polskiej akcyzy. Do sprawy
zatrzymany został również 28-letni mieszkaniec Łodzi.
Jak wynika z szacunkowych wyliczeń, sprawcy uszczuplili Skarb Państwa na ponad 120 tys. zł. Wszyscy usłyszą zarzuty
naruszenia przepisów ustawy karnej skarbowej. Grozi im za to wysoka grzywna.
***
W środę, 22.02.br., policjanci z Wydziału Kryminalnego słubickiej komendy zabezpieczyli oferowany do sprzedaży towar,
który posiadał nazwy renomowanych, światowych marek. Perfumy oraz etui do telefonów komórkowych z podrobionymi
znakami towarowymi oferowane były do sprzedaży na jednym z targowisk. Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 2100
ﬂakonów (90 litrów) podrobionych perfum o łącznej rynkowej wartości 360 tysięcy złotych oraz 40 etui do telefonów
komórkowych o wartości 6 tysięcy złotych. Właściciel stoiska usłyszał zarzuty. Handel artykułami z podrobionymi
znakami towarowymi jest zabroniony. Zgodnie z artykułem 305 ust. 1 Ustawy o Prawie Własności Przemysłowej: „Kto,
w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem
towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".
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