
Zagrożenia przy eksporcie do Chin i 
sposoby przeciwdziałania



Czy eksport towarów do Chin jest bezpieczny?

•Tak
•Nie







O czym muszę pamiętać przy eksporcie?

• Zapoznaj się z chińską kulturą biznesu i poznaj Chiny

• Przygotuj swój produkt pod chiński rynek i konsumenta 
(opakowanie skład)

• Zweryfikuj i wybierz odpowiedniego partnera

• Pojedź na targi do Chin 

• Unikaj oszustw



O czym muszę pamiętać przy eksporcie?
Zapoznaj się z chińską kulturą biznesu i Chiny



O czym muszę pamiętać przy eksporcie?
Przygotuj swój produkt pod chiński rynek (opakowanie skład)



O czym muszę pamiętać przy eksporcie?
Zweryfikuj i wybierz odpowiedniego partnera



O czym muszę pamiętać przy eksporcie?
Pojedź na targi



Czy Chińczycy oszukują?



Czy Chińczycy oszukują?

• Jest ponad 50.000 profesjonalnych oszustów w Chinach

• Ponad 40% firm handlujących z Chinami przyznaje, że padło ofiarą 
oszustwa lub jego próbie

• W Chinach działa profesjonalna „Fraud School”

• Z miast Xi’an i Shijiazhuang jest bardzo duża ilość oszustw 

• Ofiarami oszustw padają za równo eksporterzy jak i importerzy.



Czy Chińczycy oszukują?

• Są coraz bardziej profesjonalne

• Lepsze targetowanie celi

• Przestępcy są w stanie zainwestować duże środki

• Poprawa umiejętności komunikacyjnych i językowych

• Używanie nowych technologii np. Bitcoin



1. Big Order Scam
(oszustwo na duże zamówienie z Chin)



1. Big Order Scam
(oszustwo na duże zamówienie z Chin)

• Oszustwo nasiliło się przez ostatnie 3 lata

• Targetowane są firmy produkcyjne (ale również inne)

• Zawsze podobny schemat. Zamówienie -> propozycja przyjazdu do 
Chin. -> Na miejscu wyłudzenie 1000- 100.000 Euro

• Oszuści najczęściej kontaktują się przez email

• Przysyłają nawet draft kontraktu

• Poświęcają dużo czasu na komunikacje i zbudowanie zaufania



1. Big Order Scam
Zapobieganie

• Jak odróżnić prawdziwe zamówienie od fikcyjnego?

• Poproś o przesłanie dokumentów firmowych 
• 1.Business licence (营业执照)

• 2. Tax registration certificate（税务登记证）

• 3. Organization code certificate（组织机构代码）(od 2015 pkt. 1-3 = jeden dokument)

• 4. Foreign trade business registration（对外贸易经营者备案登记）

• 5. Customs registration（海关备案登记）

• 6. Bank account registration (bank account number).



1. Big Order Scam
Zapobieganie

• Zaproś przedsiębiorców do Polski – tutaj podpiszesz kontrakt 
handlowy

• Zaproponuj zdalne podpisanie kontraktu handlowego

• Zweryfikuj firmę – sprawdzisz również czy licencja importowa jest 
aktualna

• Unikaj firm z miast: Xi’an, Shijiazhuang 



2. Oszustwo na rejestrację produktu/certyfikat



2. Oszustwo na rejestrację produktu/certyfikat

• Chiński kontrahent/firma consultingowa proponuje rejestrację 
produktu w Chinach bądź uzyskanie specjalnego certyfikatu

• Rejestracja w CIQ (China Inspection and Quarantine)

• Uzyskanie CCC (odpowiednik europejskiego CE)

• Narażona jest w szczególności branża spożywcza



3. Brak płatności / złe warunki Incoterms

• Zawsze żądaj zapłaty za towar przed wysyłką (T/T) lub 100% 
przedpłaty

• W Chinach nie obowiązują terminy płatności



3. Brak płatności / złe warunki Incoterms

• Sprzedawaj FOB/EXW

• Unikaj CIF



4. Brak rejestracji znaku towarowego

Brak rejestracji znaku towarowego przez polskiego przedsiębiorę



Dlaczego trzeba rejestrować 
znak towarowy w Chinach?

• Rejestracja wspólnotowa (unijna) nie chroni firmy w Chinach

• Rejestracja dotyczy zarówno importerów jak i eksporterów

• Brak rejestracji może spowodować poważne problemy dla firmy



⋆⋆⋆ Znak w języku chińskim (eksporterzy)



Ochrona znaku towarowego w Chinach

• Zhan Baosheng vs. Tesla Motors

• Oferta sprzedaży za 32 miliony dolarów

• 2014 rok ugoda – 4 miliony dolarów



Ochrona znaku towarowego w Chinach



Ochrona znaku towarowego w Chinach

• Apple 

• Brak rejestracji znaku „iPad”



Trademark Trolls in China

Źródło:http://znakitowarowe-blog.pl/



Trademark Trolls in China

• Kancelarie prawne z Chin (coraz częściej z USA/UK/Europy)

• Chińscy „przedsiębiorcy”

• Dystrybutor/odbiorca towaru w Chinach

• Konkurencja z Polski/Europy



Ochrona znaku towarowego w Chinach



Dlaczego trzeba rejestrować
znak towarowych w Chinach?

• Zajmowanie cudzych znaków to bardzo popularna praktyka w Chinach 
= łatwy zarobek

• Podobne jak z domenami internetowymi w Polsce w latach 90’

• Zasada prawa chińskiego „kto pierwszy ten lepszy” – „first to file”

• Legalne działanie
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Ochrona znaku towarowego – problemy 

• Eksport do Chin – brak możliwości wprowadzenia towaru do obrotu

• Eksport do Chin – zajęcie towaru

• Eksport do Chin – blokada sprzedaży do Chin
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Zapobieganie

• Dokonaj rejestracji znaku towarowego w Chinach zanim rozważysz 
eksport i sprzedaż produktów do Chin!

• Znakujesz produkt znakiem towarowym

• Znakujesz opakowanie/instrukcję części znakiem towarowym

• Zależy Ci na znaku (logo)

• Jedziesz na targi w Chin

• Zwiększasz eksport

32



Ochrona znaku handlowego 
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Pamiętaj o rejestracji!
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ChinskiRaport.pl – co robimy?



ChinskiRaport.pl – co robimy?



ChinskiRaport.pl – co robimy?



Szkolenie eksportowe 13.09.2018 Warszawa



Dziękuję / 谢谢

ChinskiRaport.pl/promo/VIP (-15%)

ChinskiRaport.pl/szkolenia

Szkolenie Eksport do Chin 13.09.2018

(Warszawa)

Grupa eksportowa:
https://www.facebook.com/groups/643628192509409/


