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WPADLI Z "PODRÓBKAMI"
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Towar o wartości rynkowej ponad 700 tys. złotych zabezpieczyli policjanci z Piaseczna oraz
funkcjonariusze z warszawskiej izby celnej podczas kontroli w centrum handlowym. 44-letni
mężczyzna oferował do sprzedaży bluzki sportowe z podrobionymi znakami towarowymi znanych
ﬁrm. Z kolei 5,5 tys. sztuk odzieży z zastrzeżonymi znakami towarowymi zabezpieczyli policjanci
z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą na bazarze w Warszawie. Zatrzymali również
29-letniego obywatela Indii, który handlował nielegalnym towarem.

Piaseczyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z funkcjonariuszami
warszawskiej izby celnej, tym razem kontrolowali stoiska w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej. Sprawdzali, czy
oferowany przez sprzedających towar udostępniany jest klientom zgodnie z prawem. Uwagę funkcjonariuszy zwróciły
bluzki sportowe wystawione na jednym ze stoisk centrum handlowego.
Policjanci i funkcjonariusze izby celnej przejrzeli towar i nabrali wątpliwości, co do pochodzenia ponad 37 tysięcy sztuk
bluzek sportowych, a przede wszystkim artykułów ze znakami towarowymi znanych ﬁrm. Podejrzewali, że znaki i nazwa
zastrzeżona przez producenta na bluzkach zostały użyte bezprawnie.
Po dokładnym sprawdzaniu okazało się, że bluzki, mają zastrzeżone znaki towarowe. Wartość zabezpieczonego towaru
szacuje się na ponad 700 000 złotych.
Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej, za handel wyrobami z zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi
grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5. O dalszym losie Pawła O. zdecyduje sąd.
Koszulki, dresy, bluzy, krótkie spodenki, skarpety, buty i czapki, w sumie ponad pięć i pół tysiąca sztuk odzieży z
zastrzeżonymi znakami towarowymi zabezpieczyli dzisiejszej nocy policjanci z wydziału do walki z przestępczością
gospodarczą. Część towaru nie miała swojego właściciela. Natomiast 685 sztuk ubrań z nielegalnie umieszczonymi
oznaczeniami znanych światowych producentów odzieży sportowej należało do 29-letniego obywatela Indii, którego
funkcjonariusze zatrzymali i teraz przedstawią mu zarzut.

Około 2.00 w nocy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej otrzymali informację od
anonimowej osoby o tym, że na terenie bazaru przy dawnym Stadionie X-lecia rozłożył stoisko z nielegalnym towarem
pewien obywatel Indii.
Funkcjonariusze najpierw podjęli krótką obserwację. Bardzo szybko okazało się, że otrzymana chwilę wcześniej
informacja jest jak najbardziej prawdziwa. Policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę i zabezpieczyli trefny towar.
Pozostałe worki ze skarpetami, butami i czapkami policjanci znaleźli porzucone niedaleko miejsca zatrzymania.
29-latek odpowie za wprowadzenie do obrotu nielegalnej odzieży.
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