
1 
 

Wymogi związane z eksportem środków i urządzeń medycznych z Chin. 

1. Wymogi jakościowe, certyfikacja sprzętu i innych produktów 

W związku z licznymi sygnałami o niskiej jakości towarów przeznaczonych do walki z COVID-19 Chiny 
podjęły działania mające na celu zapewnienie właściwej jakości eksportowanych towarów.  

W dniu 31.03.2020 r. Ministerstwo Handlu ChRL, Generalna Administracja Celna i Krajowa Administracja 

Produktami Medycznymi (国家药品监督管理局) opublikowały Komunikat nr 5 dotyczący podjęcia 

działań mających na celu uporządkowanie eksportu wyrobów medycznych.  

Zgodnie z ogłoszonymi przepisami eksporterzy towarów takich jak: testy do wykrywania koronawirusa, 
maski medyczne, odzież ochronna, respiratory i termometry na podczerwień będą zobowiązani do: 

a) posiadania krajowych certyfikatów jakości i rejestracji przez Państwową Administrację Produktów 
Medycznych; 

b) złożenia oświadczenia, że eksportowany towar spełnia wymogi jakości i posiada konieczne certyfikaty 
w kraju (regionu),do którego są wysyłany. 

Lista podmiotów zarejestrowanych przez Państwową Administrację Produktów Medycznych jest 
aktualizowana i dostępna tutaj http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2582/ dla siedmiu różnych kategorii 
produktów. 

Zalecamy, aby przed składaniem kolejnych zamówień na zakup towarów medycznych w Chinach 
każdorazowo sprawdzać, czy chińscy producenci towarów, których zakup jest planowany, znajdują się 
na liście producentów dopuszczonych do eksportu Państwowej Administracji Produktów Medycznych. 
Nieobecność na liście zakładów dopuszczonych do eksportu może uniemożliwić wywóz towaru z Chin. 

 

2. Inspekcja wybranych środków i urządzeń medycznych eksportowanych z Chin. 

W dniu 10.04.2020 r. Generalna Administracja Celna ChRL (GACC) opublikowała Komunikat nr 53 
informujący, że w celu wzmocnienia nadzoru jakości towarów medycznych przeznaczonych na eksport, w 
zgodzie z przepisami ChRL regulującymi nadzór nad importem i eksportem towarów, Generalna 
Administracja Celna ChRL podjęła decyzje o przeprowadzeniu inspekcji wybranych towarów medycznych 
przeznaczonych na eksport. 

Poniżej lista towarów objętych nowymi przepisami wraz z ich kodami celnymi: 

Item Commodity HS Code 

1 Medical mask 6307900010 

2 Medical protective clothing 
6210103010 

3926209000 

3 Infrared temperature instrument 9025199010 

4 ventilator 
9019200010 

9019200090 

5 Surgical cap 6505009900 

6 Medical goggles 9004909000 

7 Medical gloves 

3926201100 

3926201900 

4015110000 

4015190000 

8 Medical shoe covers 6307900090 

http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/202003/20200302950371.shtml
http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2582/
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2961602/index.html?from=singlemessage&isappinstalled=0
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3926909090 

4016999090 

9 Patient monitor 9018193010 

10 Medical disinfectant tissue 
3005901000 

3005909000 

11 Medical disinfectant 3808940010 

Komunikat nr 53 nie przewiduje okresów przejściowych i zgodnie z nim w odniesieniu do towarów z ww. 
listy przed dokonaniem odprawy eksportowej chińska administracja celna ma obowiązek 
przeprowadzenia kontroli zakładu produkcyjnego. Sytuacja ta może wydłużyć czas odprawy eksportowej 
o kilka dni. Brak jednolitych wytycznych dotyczących implementacji Komunikatu nr 53 wprowadził 
zamieszanie między uczestnikami procesu eksportu ww. artykułów medycznych. Dodatkowo producenci 
nie zarejestrowani w urzędzie celnym będą musieli dokonać rejestracji co jeszcze bardziej wydłuży 
procedurę. 

Zalecamy, aby przed wysyłką towarów do Polski sprawdzić, czy w zakładzie produkcyjnym, z którego 
pochodzi zamówiony w Chinach towar, została przeprowadzona kontrola przez chińską administrację 
celną i czy producent jest zarejestrowany w chińskim urzędzie celnym. W przeciwnym razie należy liczyć 
się z poważnym wydłużeniem procedur celnych.  

 

3. Procedury dotyczące  pozyskiwania zgód na realizację rejsów samolotów specjalnych 
ze sprzętem medycznym z Chin 

a) Samoloty specjalne - czarterowe – decyzją MSZ ChRL, od dnia 3 kwietnia 2020r., nie ma możliwości 
występowania o zgodę na realizację rejsów samolotów specjalnych – czarterowych, drogą 
dyplomatyczną.  

Wystąpienie o zezwolenie na realizację rejsu odbywa się tylko i wyłącznie poprzez rejestrację w 
systemie online Chińskiej Administracji Lotnictwa Cywilnego (CAAC). Rejestracji w systemie online 
CAAC dokonuje przewoźnik.  

Na przewoźniku spoczywa obowiązek dopełnienia wszystkich wskazanych przez CAAC wymogów 
formalnych dotyczących zgłoszenia (wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące  lotu, packing list, 
shipping list, zachowanie terminu na dokonanie rejestracji, itp.).  

Dane teleadresowe systemu online CAAC: 

 W przypadku linii lotniczej posiadającej zarejestrowaną nazwę użytkownika, wymagane jest 
złożenie wniosku o pozwolenie na realizację połączenia za pośrednictwem nw. systemów: 

Adres strony do rejestracji połączenia lotniczego -  http://1.85.12.35:8090/faopss  

tel: +86 10 64091984 / +86 10 64091994; 

Rejestracja wniosku o zezwolenie na lądowanie (landing slot)  - www.pre-flight.cn  

 W przypadku linii lotniczej nie posiadającej zarejestrowanej nazwy, należy dokonać zgłoszenia 
(telegram) za pomocą danych teleadresowych: 

AFTN: ZBBBZGZX 

SITA: BJSZGCA 

tel: +86 10 64092134  (dni robocze) / +86 10 64092111 (weekend). 

http://1.85.12.35:8090/faopss
http://www.pre-flight.cn/
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W związku z tym, iż w chwili obecnej CAAC proceduje ogromną liczbę wniosków o zgodę na realizację 
specjalnych połączeń lotniczych – kilkaset dziennie, zaleca się dokładne zapoznanie z procedurami 
oraz bardzo rzetelne wypełnianie i sprawdzanie danych wprowadzanych do systemu. Błędy w 
rejestracji w systemie czy brak wymaganych dokumentów powodują opóźnienia w procedurze lub 
odrzucenie wniosku.  

Zaleca się stałe utrzymywanie łączności przez przewoźników z CAAC (poprzez system online) lub 
poprzez swoich agentów operujących w Chinach (którzy powinni być w stałym kontakcie z linią 
lotniczą i na bieżąco reagować na komunikaty z CAAC). 

Ponadto placówka po raz kolejny zwraca uwagę, aby dokonywać rejestracji z wyprzedzeniem – min. 
3 dni przed planowanym rejsem.   

b) Samoloty specjalne wojskowe – droga dyplomatyczna pozyskiwania zgody na realizację rejsów 
samolotów specjalnych – wojskowych ze sprzętem medycznym z Chin, pozostaje, tak jak przed 
epidemią COVID-19 – otwarta dla lotów realizowanych na zasadach niekomercyjnych przez polskie 
samoloty wojskowe.  

Ambasada RP w Pekinie będzie występować kanałem dyplomatycznym z wnioskiem o pozwolenie 
na realizację takiego rejsu po otrzymaniu polecenia ze strony MSZ RP - na zasadach dotychczas 
obowiązujących.  

 

Podsumowanie: 

Najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać organizując wysyłkę materiałów i sprzętu medycznego z Chin 
do Polski: 

1. Przed składaniem kolejnych zamówień na zakup towarów medycznych w Chinach należy każdorazowo 
sprawdzić, czy chiński producent jest na liście Państwowej Administracji Produktów Medycznych 
producentów dopuszczonych do eksportu. 

2. Zaleca się, aby przed wysyłką towarów do Polski sprawdzić, czy w zakładzie produkcyjnym, z którego 
pochodzi zamówiony w Chinach towar, została przeprowadzona kontrola przez chińską administrację 
celną i czy producent jest zarejestrowany w chińskim urzędzie celnym. 

3. Zaleca się dokładne zapoznanie się z procedurami oraz dopełnienie przez przewoźników wszystkich 
wskazanych przez CAAC wymogów formalnych dotyczących zgłoszenia i postepowanie zgodne z 
instrukcjami przekazywanymi przez CAAC. Jakiekolwiek błędy we wniosku składanym online spowodują 
jego odrzucenie. 

4. W przypadku odwołania lotu samolotu specjalnego – wojskowego,  na który została uzyskana zgoda 
przelotowa kanałem dyplomatycznym, podmiot zamawiający zobowiązany jest natychmiast 
poinformować ambasadę. 


