
W czym 
pomagamy:

1. Wsparcie przy przygotowaniu
umów

2. Wymagania dotyczące etykiet

3. Ochrona znaków towarowych
i praw własności intelektualnej

4. Ochrona transakcji i pomoc
prawna w postępowaniach
sądowych

POLSKA ŻYWNOŚĆ 
NA CHIŃSKIM RYNKU 
POMOC PRAWNA



• ogólnych warunków zakupu,

• umowy dostawy,

• umowy franczyzowej,

• umowy dotyczące handlu
elektronicznego (e-commerce)
ze sprzedawcami internetowymi
i platformami internetowymi,

• umowy licencyjnej,

• umowy o nieujawnianiu informacji,

• porozumienia o rozliczeniach.

• ustalenie właściciela praw 
własności intelektualnych oraz 
samych praw w ramach systemu 
ochrony praw własności 
intelektualnych do platform,

• zbadanie strony internetowej,

• przekazanie wezwania do 
usunięcia nielegalnych treści ze 
strony internetowej,

• dalsze działania
(sprawdzenie/zobowiązanie itd.)

Nasza pomoc przy sporządzaniu umowy obejmuje m.in. 
sporządzenie projektu (wstępnej wersji) i wery�kację:

Stworzyliśmy metodykę i procedurę postępowania ze sprzedawcami 
i platformami internetowymi, na którą składają się:

Służymy pomocą przy 

sporządzaniu umów

z chińskimi dostawcami oraz 

jeżeli Klient będzie 

zainteresowany bezpośrednim 

importem i dostawą swoich 

produktów korzystając

z kanałów internetowych.

1. Pomoc w przygotowaniu umów

Wsparcie przy 
sporządzeniu  
umowy



• wery�kację etykiet,

• przygotowanie etykiet,

• wery�kację treści reklamowych oraz oznakowania nieobowiązkowego,

• ocenę zgodności produktu z wymaganiami,

• tłumaczenie regulacji i norm chińskich,

• zapytania dotyczące regulacji,

• rejestrację nietypowych produktów spożywczych (np. produktów
specjalnych, suplementów, produktów nowatorskich),

• wnioski o zezwolenia na działalności w branży spożywczej (na produkcję
żywności, inną działalność) oraz rejestrację związanych z tym inwestycji.

W ostatnim czasie rząd Chin zadeklarował, że bezpieczeństwo żywności 
jest jednym z najważniejszych zadań. Regulacje dotyczące żywności są 
coraz surowsze i w tym zakresie dokonują się znaczące zmiany. Pomimo 
podobieństw na różnych polach pomiędzy chińskim organem 
regulacyjnym a jego europejskimi odpowiednikami w tym obszarze, różnice 
w samych regulacjach, a także w otoczeniu, mogą być znaczne, dlatego 
przedsiębiorstwa działające w branży spożywczej powinny starannie 
sprawdzić, jakie działania mogą podejmować i w jaki sposób.

Nasze usługi dotyczące chińskich regulacji w branży spożywczej 
obejmują:

Etykiety 
produktów 
spożywczych 
w Chinach

2. Wymagania dotyczące etykiet



W Chinach własność znaku towarowego przysługuje wyłącznie na 
podstawie rejestracji, zgodnie z zasadą, że wnioski o rejestrację 
rozpatrywane są w kolejności, w jakiej zostały złożone.

Rejestracja znaku towarowego jest możliwa w ramach kilku klas 
produktów i usług zgodnie z Klasy�kacją Nicejską. Każda klasa jest 
podzielona na kilka podklas.

Wnioskodawcami mogą być zarówno osoby �zyczne, jak i inne 
podmioty, krajowe (chińskie) lub zagraniczne.

W przypadku prostego wniosku o rejestrację znaku, cały proces, tj. od 
złożenia wniosku, trwa ok. 12-15 miesięcy. Termin ten obowiązuje przy 
założeniu, że do wniosku nie zostaną wniesione zastrzeżenia ani 
sprzeciwy.

Urząd najpierw sprawdza zgodność dokumentów z wymogami 
formalnymi i potwierdza datę ich złożenia, o ile nie stwierdzi braków           
w terminie 3-4 miesięcy od dnia złożenia. Badanie merytoryczne 
podobieństw znaku towarowego zwykle następuje ok. 9 miesięcy od 
złożenia wniosku. Od decyzji o odrzuceniu wniosku przysługuje 
odwołanie.

W Chinach znaki towarowe rejestrowane są na dziesięć lat.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

• wyraźny wzór znaku towarowego w formacie jpg.
• kopia zaświadczenia o wpisie przedsiębiorcy do właściwego rejestru,
• pełnomocnictwo (nie jest wymagana forma notarialna ani legalizacja).

Postępowanie 
dotyczące 
rejestracji 
znaku 
towarowego

3. Prawa do znaków towarowych
i prawa własności intelektualnej



Dla uzyskania pełnej ochrony znaku 
towarowego, proponujemy opracowa-
nie i złożenie znaku towarowego na 
samym początku również w języku 
chińskim. Bardzo istotne jest uzyska-
nie ochrony również na transliterację 
znaku towarowego, gdyż konsumenci 
łatwo zidentyfikują chińskie tłumacze-
nie obcego znaku towarowego.

Aby uniknąć powiązania Państwa 
znaku towarowego z chińskim tłuma-
czeniem, które nie jest zgodne 
z celami i tożsamością klienta, zaleca-
my stworzenie i rejestrację nowego 
znaku. Przygotujemy dla Państwa trzy 
propozycje w języku chińskim (po 
sprawdzeniu ich dostępności), 
a Państwo będziecie mogli wybrać 
jedną z nich.

Transliteracja 
w języku 
chińskim

3. Prawa do znaków towarowych
i prawa własności intelektualnej



Aby uniknąć powiązania Państwa 
znaku towarowego z chińskim tłuma-
czeniem, które nie jest zgodne                           
z celami i tożsamością klienta, zaleca-
my stworzenie i rejestrację nowego 
znaku. Przygotujemy dla Państwa trzy 
propozycje w języku chińskim (po 
sprawdzeniu ich dostępności),                       
a Państwo będziecie mogli wybrać 
jedną z nich.

Oferujemy:

• Pomoc przy wyborze znaku towarowego (3 propozycje transliteracji
w języku chińskim) oraz klas ochrony towarów i usług.

• Wery�kację dostępności znaków towarowych w bazach danych
chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych (CTMO).

• Przekazanie propozycji zgłoszenia wniosku.

• Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego.

• Współpracę z chińskim Urzędem ds. Znaków Towarowych (CTMO).

• Pomoc w przypadku odrzucenia wniosku przez CTMO albo złożenia
sprzeciwu przez osobę trzecią.

• Odbiór świadectw rejestracji znaku towarowego.

• Zgłoszenie znaku towarowego w urzędzie celnym.

• Monitorowanie znaku towarowego.

• Pomoc w przypadku postępowania sądowego, np. dotyczącego
fałszerstwa, przed chińskimi sądami.

Zakres naszej 
pomocy

3. Prawa do znaków towarowych
i prawa własności intelektualnej



Wery�kacja wiarygodności partnera

Pomagamy przy sprawdzeniu wiarygodności chińskiego partnera, 
wery�kacji zezwoleń i zaświadczeń, a w razie potrzeby organizujemy
i nadzorujemy kontrolę w miejscu prowadzenia działalności.

Wsparcie przy procedurze importowej

Oferujemy pomoc przy sporządzaniu dokumentów importowych 
wymaganych przez organy celne.

Nasza pomoc obejmuje przede wszystkim:

• zgłoszenie wybranych znaków towarowych, patentów i autorskich praw

majątkowych w chińskim urzędzie celnym (GAC),

• uzyskanie ogólnej gwarancji celnej w banku,

• wery�kację towarów czasowo zajętych przez służby celne i odpowiedź do

organów celnych, z potwierdzeniem, czy doszło do naruszenia przepisów,

• prowadzenie szeregu rozpoczętych spraw aż po decyzje o karze i utylizacji

podrobionych towarów.

• prowadzenie spraw dotyczących przechowywania towaru i opłat za utylizację.

Nasze usługi obejmują wybór agentów, zarządzanie relacjami z nimi i nadzór nad 
nimi na każdym etapie procedur celnych, np. przy badaniach laboratoryjnych, 
odbiorze towaru czy przechowywaniu (magazynowaniu). Wszystkie te usługi będą 
uzgadniane i świadczone indywidualnie w przypadku każdego zlecenia.4. Zakres naszej pomocy

Ochrona 
transakcji
i pomoc 
prawna



Pomoc prawna przy postępowaniach przez sądami chińskimi

Nasi współpracownicy mają doświadczenie w zakresie 
sporów handlowych, odzyskiwania należności, spraw 
dotyczących nieuczciwej konkurencji, zabezpieczania 
mienia/dowodów, postępowań dotyczących własności 
intelektualnej, postępowania w sytuacjach kryzysowych/
współpracy z władzami (CFDA, AIC, AQSIQ).

Nasi współpracownicy posiadają uprawnienia do występowania 
jako arbitrzy. Oferujemy pomoc przy postępowaniach przed 
sądami powszechnymi i arbitrażowymi w Chinach (CIETAC, 
SHIAC itd.).

W niektórych przypadkach, np. w sprawach dotyczących 
nieuczciwej konkurencji, naruszenia obowiązków 
korporacyjnych/tajemnicy handlowej itp. nasz zespół 
przeprowadza wstępne czynności rozpoznawcze, które mają 
na celu (i) ocenę istnienia /zakresu problemów oraz (ii) 
zgromadzenie dowodów do postępowania sądowego.

4. Zakres naszej pomocy

Ochrona 
transakcji
i pomoc 
prawna



KONTAKT: 
biuro@food-law.pl


