Informacja
o podrabianych stycznikach

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 karze
grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 305 par.1 ustawy Prawo własności przemysłowej

W ofertach hurtowni od kilku lat pojawiają się styczniki opatrzone naszym
znakiem towarowym, które są stycznikami używanymi poddanymi jedynie
czyszczeniu i opatrzeniu nową tabliczką znamionową ze znakiem towarowym
ORAM.
W grudniu 2010 roku złożyliśmy zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w
Łodzi zawiadomienie o obrocie podrabianymi stycznikami i wprowadzaniu w błąd
klientów co do tożsamości producenta i produktu. W dniu 10.01.2011 roku wszczęto
dochodzenie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Myszkowie.
Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Opolu wydał wyrok w tej sprawie w dniu 15
października 2014 r., a Sąd Okręgowy VII Wydział Karny Odwoławczy w Opolu
(po uznaniu apelacji obrońcy za oczywiście bezzasadną) wyrokiem z dniu 3 marca
2015 r utrzymał wyrok w mocy.
Sąd orzekł, że regeneracja, odnawianie lub naprawa z zastosowaniem
nieoryginalnych części oraz umieszczenie na obudowie styczników znaku ORAM,
bez uzyskania zgody Ośrodka Badawczo – Rozwojowego ORAM Sp. z o.o. w Łodzi
stanowi przestępstwo opisane w art. 305 par. 1 ustawy Prawo własności
przemysłowej.
Wyrok Sądu orzeczony w sprawie karnej przeciwko sprawcy przestępstwa
z art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej wskazuje, że właścicielowi
zastrzeżonego znaku towarowego przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
w pełnej wysokości od sprawcy za nieuprawnione wykorzystanie znaku ORAM.

Znak towarowy ORAM jest zastrzeżonym znakiem towarowym zgłoszonym w
Urzędzie Patentowym RP od dnia 15 kwietnia 1994 r. Zgłoszenie zostało zarejestrowane
w Urzędzie Patentowym RP za numerem 132135 a prawo wyłączne do korzystania z tego
znaku posiada numer 96469.

Wymagania zasadnicze dotyczące sprzętu elektrycznego niskiego napięcia
wprowadzanego na rynek Unii Europejskiej i na rynek polski podają definicję
producenta :
Producent – przedsiębiorca, który wytwarza, wprowadza do obrotu lub
naprawia produkt, a także jego przedstawiciel oraz każda osoba, która występuje
jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje
nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie …
Za producenta należy również uważać osobę, która zmienia zamierzony
sposób użytkowania danego urządzenia, naprawia go, regeneruje itp. gdyż
przyjmuje ona odpowiedzialność za dalsze działanie takiego urządzenia.

Ostrzegamy wszystkich podrabiaczy, że każdy przypadek wprowadzania do
obrotu styczników regenerowanych, modernizowanych, naprawianych bez etykiety
zawierającej oznaczenie własne takiego wykonawcy, zgłaszać będziemy organom
ścigania. Postępowanie karne przeciwko podrabiaczom będzie zdecydowanie
krótkie z uwagi na prawomocny wyrok opisany jak wyżej.
Ostrzegamy wszystkich hurtowników, że każdy podrabiany stycznik może
podlegać konfiskacie celem zabezpieczenia materiału dowodowego (co miało
miejsce w opisanej wyżej sprawie karnej).
Ostrzegamy wszystkich potencjalnych nabywców podrabianych styczników,
iż mogą one :

,, Ze względu na zły stan techniczny komór gaszeniowych
próżniowych styczników dowodowych styczniki te nie powinny
znaleźć się na rynku ponieważ stanowią zagrożenie dla ludzi
znajdujących się w pobliżu miejsca ich funkcjonowania. Nieszczelne
komory próżniowe podczas rozłączania prądów o dużej wartości
skutecznej mogą być rozerwane przez powietrze zjonizowane łukiem
elektrycznym

występujący

pomiędzy

otwieranymi

stykami.

Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość zainicjowania pożaru, gdy
stycznik z uszkodzonymi komorami gaszeniowymi eksploatowany
będzie np. w podziemiach kopalni, gdzie w powietrzu unosi się pył
węglowy. „

cytat z konkluzji opinii biegłego Sądu Okręgowego w Łodzi
w sprawie sygn. akt II K 558/11 Sąd Rejonowy w Opolu II Wydział Karny.

Informujemy wszystkich potencjalnych nabywców styczników próżniowych
naszej produkcji, że :
1. Każdy nasz nowy aparat wyposażony jest w:
- oznaczenie producenta – nazwa, zastrzeżony znak towarowy, adres
- tabliczkę znamionową z oznaczeniem typu aparatu, jego parametrami
elektrycznymi, numerem produkcyjnym, rokiem produkcji.
2. Do każdego aparatu dołączana jest następująca dokumentacja:
- świadectwo kontroli
- karta gwarancyjna
- deklaracja zgodności
- instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji stycznika.
3. Na każdym aparacie jest naklejka z hologramem oraz naklejki gwarancyjne
typu VOID.
4. Na świadectwie kontroli, deklaracji zgodności i instrukcji są naklejki
gwarancyjne typu VOID.
5. Na karcie gwarancyjnej jest naklejka z hologramem.
6. Każdy aparat zapakowany jest w karton i zaklejony firmową taśmą
samoprzylepną oraz wyposażony w firmową etykietę.
7. Każdy naprawiany przez nas lub remontowany stycznik wyposażany jest w
etykietę informującą o przeprowadzonej naprawie oraz dołączane jest
świadectwo naprawy.

Informujemy, że wszystkie styczniki próżniowe posiadają 3 – letnią gwarancję.
Zapraszamy do zakupów w naszej firmie bądź u naszych autoryzowanych
dystrybutorów – wykaz na naszej stronie www.oram.lodz.pl
Informujemy również, że w wypadku wątpliwości co do oryginalności styczników,
dojeżdżamy do użytkownika celem identyfikacji wyrobu.
W takim wypadku prosimy o kontakt:
602 727 484, 606 493 508

42 674 32 10

42 299 69 12

obr@oram.lodz.pl

