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CHINY 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
   Chiny granicz� z 14 pa�stwami (m.in. Rosja, Kazachstan, 
Wietnam, Indie, i Pakistan) rozci�gaj� si� na obszarze 9561 tys. 
km2. Zamieszkuje je ponad 1,2 miliarda ludzi. J�zykiem 
urz�dowym jest chi�ski. Kraj składa si� z 22 prowincji, 6 
regionów autonomicznych i 3 miast wydzielone. Stolic� jest 
Pekin. W lipcu 1997 r. do Chin  wrócił Hong Kong nazywany 
obecnie Specjalnym Regionem Administracyjnym. �wi�to 
narodowe przypada w Chinach 1 pa�dziernika (rocznica 
proklamowania ChRL 1949 r.). Co roku Chiny odwiedzaj� 
miliony turystów, zafascynowani histori�, kultur�, sztuk�, a tak�e 
pi�knym i niezwykle ró�norodnym krajobrazem. Na Li�cie 
�wiatowego Dziedzictwa UNESCO znajduj� si� obecnie 24 
obiekty. S� to m.in.: Wielki Mur, Zakazane Miasto – Pałac Cesarski z okresu dynastii Ming i Qing, mauzoleum 
Pierwszego Cesarza koło Xi’anu, Arm ia Terakotowa, �wi�tynia i grobowiec Konfucjusza, Pałac Potala w Lhasie 
(Tybet), Park Narodowy w Lushan, Stare Miasto Pingyao, klasyczne ogrody w Suzhou, �wi�tynia Nieba i Pałac 
Letni w Pekinie, Góry Wuyi, Taishan, Huangshan, Emei, Stare Miasto Lijiang. 

 
WALUTA 

   Walut� Chin jest juan. Tury�ci waluty obce wymienia� mog� jednak tylko na lokalne bony nazywane 
renminbi (RMBY). Nie wolno ich wywozi� poza granice Chin. W powszechnym obiegu s� banknoty o 
nominałach: 100, 50, 10, 5, 2 i 1 RMBY oraz 5, 2 i 1 chiao. U�ywane monety maj� nominały: 1 RMBY, 1,5 
chiao i 5, 2 oraz 1 fena. 
   Dewizy wymienia� mo�na w specjalnie oznaczonych punktach b�d�cych filiami banków pa�stwowych. 
Znale�� je mo�na na lotnisku, dworcach i w hotelach. Polskie MSZ odradza wymiany pieni�dzy od przygodnych 
osób. Jest to nielegalne, a ponadto zachodzi mo�liwo�� oszustwa. 
 

KLIMAT I TEMPERATURY 
  Chiny obejmuj� trzy strefy klimatyczne - zwrotnikowa (południowe wybrze�a Chin oraz wyspa Hajnan), 
podzwrotnikowa (zachodnie, �rodkowe i wschodnie Chiny) i umiarkowana (północne i północno-wschodnie 
Chiny). Ponadto południowo-wschodnia, a tak�e wschodnia cz��� kraju ma klimat monsunowy. 

 

 

 

 

  Wiosn� i jesieni�  proponujemy ubiera� si� na  tzw. Cebulk� (lekka kurtka, ciepły sweter). Latem 
rekomendujemy zwiewn�, bawełniana odzie�. Zim� lekki bawełniany płaszcz b�dzie wystarczaj�cy na południu 
kraju, natomiast im dalej na północ tym ciepłe wełniane ubrania b�d� bardziej odpowiednie. Nale�y pami�ta�, �e 
pó�na wiosna i lato s� zwykle bardzo deszczowe zwłaszcza w południowych regionach Chin. 

Temp. I  II III IV V  VI VII VIII IX X XI XII 

Max. 1 4 11 21 27 31 31 30 26 20 9 3 

Min. -10 -8 -1 7 13 18 21 20 14 6 -2 -8 
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POLSKIE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE  
 

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej:  
1 Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai  
100600 Beijing (Pekin), PR China  
tel. (+8610) 6532-1235 do 37  
fax. (+8610) 6532-1745  
e-mail: polska@public2.bta.net.cn  (konto 
główne)  
polamba@public.bta.net.cn  (pion 
polityczny)  
www.PolandEmbassyChina.net 

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej 
Polskiej w Kantonie:  
63 Shamian Dajie, Guangzhou 510130, 
Guagdong Prov. PR of China 
tel. (0-086-20) 81219993, 81219994 
fax. (0-086-20) 8121995 
e-mail: plcogeca@pub.guangzhou.gd.cn  
 

Wydział Konsularny:  
adres - j.w.  
tel. (0-8610) 6532-1235 do 37  
fax. (0-08610) 6532-3567  
e-mail: polska@public2.bta.net.cn 

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej 
Polskiej w Hongkongu:  
Suite 2006, Two Pacific Place Admiralty  
88 Queensway, Central Hong Kong  
tel. (00852) 284 007 79, 284 008 04  
fax. (00852) 291 891 09  
e-mail: kgrphk@netvigator.com 

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej 
Polskiej w Szanghaju:  
Jianguo Xilu 618, 200031 Shanghai, PR 
China  
tel. (+86 21) 6433-9288, 6433-4735  
fax. 6433-0417  
e-mail: cgpl@polandshanghai.org 
www.polandshanghai.org 

Wydział Ekonomiczno - Handlowy 
Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju: 
adres - j.w. 
tel.: (+8621 6433-4735 
fax: (+8621) 6433- 0161 
e-mail: commoff@uninet.com.cn  

 
ZWYCZAJE W BIZNESIE 

 
UWAGI WST�PNE 

  Chi�ska etykieta kładzie przede wszystkim nacisk na harmoni� i bezwzgl�dnie stara si� unika� zachowa�, które 
mog� prowadzi� do otwartej konfrontacji. Chi�czycy pragn� utrzymywa� okre�lony porz�dek społeczny, który 
jest podstawowym warunkiem do rozwi�zywania jakichkolwiek konfliktów. Z tego wzgl�du, obowi�zkiem osób 
na wysokich stanowiskach jest przewidywanie i zapobieganie sytuacjom, w których mo�e doj�� do powstania 
spornych tematów.  
  Chi�czycy cz�sto u�ywaj� niebezpo�rednigo j�zyka, wykorzystuj� mediatorów. Gdy zachodzi potrzeba, 
uzgadniaj� z partnerem gospodarczym obopólne działania pozwalaj�ce na  „zachowanie twarzy”. Obcokrajowcy 
cz�sto uwa�aj�, i� wspomniane zachowania wskazuj� na słabo�� lub brak zdecydowania, kiedy w rzeczywisto�ci 
ich celem jest unikni�cie lub za�egnanie konfliktów. 
 

PIERWSZY KONTAKT 
 

1. Nawi�zywanie kontaktów. W Chinach cz��ciej jeste�my pytani kogo znamy i do jakiej grupy nale�ymy . 
Je�li konkretny kontakt biznesowy jest dla cudzoziemca niezwykle wa�ny, przedstawienie jego osoby 
powinno by� dokonane przez po�rednika – który jest powa�any przez obie strony. Je�li b�dziemy 
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przedstawieni przez odpowiedni� osob�, negocjacje rozpoczn� si� w najlepszy sposób, a wszelkie przejawy 
szacunku dla tej osoby zostan� równie� nam okazane.  

     Sugestie i uwagi: 
��Uwa�a si�, i� najlepszym po�rednikiem mo�e by� zamieszkały za 

granic� Chi�czyk/Chinka, który/która umo�liwi nam nawi�zanie 
odpowiednich kontaktów na terenie Chin.  

��Nawi�zywanie kontaktów biznesowych w Chinach bez 
wcze�niejszych przygotowa� lub koneksji jest zazwyczaj 
zaproszeniem do niepowodzenia. Wyj�tek stanowi� spotkania podczas 
imprez targowych. 

2. Wizytówki. Wizytówki biznesowe powinny zawiera� imi�, nazwisko, 
a tak�e stanowisko danej osoby oraz nazw� firmy.  

     Sugestie i uwagi: 
��W przypadku Chi�czyków, bardzo trudne jest zapami�tanie imion i 

nazwisk przybyszów z Europy. Zalecane jest, aby wizytówki posiadały 
równie� imiona przetłumaczone na j�zyk chi�ski – zostanie to z 
pewno�ci� docenione przez Twoich kontrahentów. 

��Wizytówki powinny by� wr�czane i przyjmowane obur�cz – trzymaj�c je pomi�dzy kciukiem i palcem 
wskazuj�cym. Gest ten b�dzie bardzo mile odebrany i w pełni doceniony jako oznaka naszego szacunku dla 
chi�skich norm i zwyczajów. Nale�y po�wi�ci� troch� czasu na przeczytanie wizytówki partnera, okazuj�c 
przy tym wyraz uznania.  

��Nie wolno natychmiast chowa� otrzymanej wizytówki. Reprezentuje ona osob�, która siedzi naprzeciw nas i 
której nale�y si� najwy�szy szacunek. 

��W czasie spotkania zalecane jest trzyma� wizytówki cały czas przed sob� – mo�e to si� okaza� si� po�yteczne 
w dalszej cz��ci spotkania.  

3. Chi�skie imiona i nazwiska / Sposób zwracania si�.  W Chinach istnieje tylko 438 nazwisk. Najbardziej 
popularne z nich to Wang, Zhang i Li.  Około 10% ludno�ci nosi nazwisko Zhang. Bardzo cz�sto w czasie 
spotka�, wi�cej ni� jedna osoba posiada takie samo nazwisko bez jakichkolwiek koneksji rodzinnych. 

 
      Sugestie i uwagi: 
��Zgodnie z tradycj� chi�sk�, pierwsze imi� na wizytówce odpowiada nazwisku. Nale�y pami�ta� fakt, i� w 

Chinach, za wyj�tkiem kiedy nazwisko poprzedzane jest przez tytuł, zazwyczaj osoby s� nazywane pełnymi 
imionami i nazwiskami.  

��Je�li nasz partner zajmuje wysokie stanowisko, dobrym rozwi�zaniem jest zwracanie si� do niego u�ywaj�c 
tytułu funkcyjnego, który mo�e by� poł�czony z jego nazwiskiem, np. „Dyrektor Wong...”.  

4. Ranga delegacji. Chiny s� bardzo hierarchicznym społecze�stwem i niezwykle wa�na jest pozycja jak� dana 
osoba zajmuje w organizacji. Wła�nie oceniaj�c rang� przedstawicieli oddelegowanych do spotkania, 
b�dziemy mogli szybko zorientowa� si� jakie zainteresowanie wywołuje nasza wizyta.  
Sugestie i uwagi: 

��Generalnie, osoba oddelegowana na spotkanie b�dzie zajmowała podobne stanowisko do tej z któr� si� 
spotyka. Im wy�sza ranga przyje�d�aj�cego tym wy�szy szczebel rozmówców. Je�li  do spotkania z prezesem 
firmy zostaj� oddelegowane osoby ni�sze stopniem, mo�na to zrozumie� jako brak zainteresowania 
współprac�. 

��M�drym posuni�ciem jest „podwy�szenie” na wizytówce rangi swoich przedstawicieli. Chi�czycy równie� 
stosuj� t� metod� przedstawiaj�c si�  np. jako „Mr. Liu - Naczelnik w randze Dyrektora”. 

��Aby unikn�� niepotrzebnych nieporozumie� najlepiej wysła� uprzednio list� nazwisk i tytułów członków 
delegacji, która wybiera si� w podró� słu�bow� do Chin.  

5. Powitanie. Podobnie jak w kulturze Zachodu, podawanie r�ki jest akceptowan� form� witania si� w Chinach.  
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6. Sugestie i uwagi: 
��W Chinach nie ma zwyczaju całowania kobiet w r�k�. 
��Chi�czycy zazwyczaj podaj� r�k� dłu�ej i delikatniej ni� jest to w zachodnim zwyczaju.  
��Pierwsze�stwo w przedstawianiu si� uzale�nione jest od stanowisk jakie zajmuj� osoby poznaj�ce si�. 
 

UBIÓR 
 
  Ubraniem biznesu w Chinach jest ciemny garnitur, jasna koszula i stonowany krawat. Nie jest stosowne 
wyst�powanie w czasie spotka� słu�bowych w koszulce Polo, T-shircie czy koszuli z krótkim r�kawem. 
Odpowiednim ubiorem dla kobiet przy oficjalnych okazjach s� ciemne kostiumy i jasne bluzki.  

 
ROZMOWA I KOMUNIKOWANIE SI� 

 
Je�li kogo� zapytamy:” Czy to jest białe czy czarne?”, odpowied� b�dzie brzmiała:”To nie jest bardzo szare”. 

(Typowa chi�ska odpowied�) 
 

1.  Zasady ogólne. W kontaktach słu�bowych Chi�czycy zachowuj� si� po�ci�gliwie, okazuj�c adwersarzom  
nale�ny szacunek.  

     Sugestie i uwagi: 
��Za wszelk� cen� nale�y unika� zachowa�, które mogłyby by� odebrane jako aroganckie lub spoufalaj�ce.  
��Nale�y by� przygotowanym na słuchanie wi�cej ni� zazwyczaj oraz na dłu�sze okresy ciszy. 
��Kiedy Twój rozmówca powtarzaj�co przytakuje, nie oznacza to zgod�, ale �e Ciebie słucha. 
��Chi�czycy staraj� si� nie u�ywa� nieprzyjemnych wyra�e� lub wypowiada� negatywne rzeczy w sposób 

bezpo�redni. Niektóre wersje wyra�enia „nie” mog� wygl�da� nast�puj�co: „Zobacz� co si� da zrobi�...”, 
„Zrobi� co w mojej mocy...”, „Musze to przemy�le�...”, „To mo�e by� trudne...”, „Spróbuj�...”, „To jest 
niezr�czne...” Ten sposób wypowiadania si� nigdy nie zamyka za sob� drzwi i zawsze mo�e by� mo�liwo�� 
powrotu do tematu w pó�niejszym okresie. Jest bardzo istotne, aby cudzoziemcy równie� �wiczyli 
niebezpo�redni j�zyk i starali si� wstrzymywa� z wypowiadaniem słowa „nie”.  

��Nie obawiaj si� przepraszania nawet za najmniejsze rzeczy. W Azji, przeprosiny nie s� przyznaniem si� do 
winy, ale przeciwnie, uwa�ane s� za cnot�. Przepraszanie wykorzystuje si� jako sposób wygładzenia 
nieprzyjemnej sytuacji.  

3. Problemy j�zykowe. Jest bardzo prawdopodobne, i� nasz chi�ski gospodarz nie b�dzie mówił po angielsku i 
przyprowadzi ze sob� tłumacza. Trzeba si� jednak liczy� z faktem, i� rzeczywiste mo�liwo�ci tego tłumacza 
mog� odbiega� znacznie od naszych oczekiwa�. Aby zachowa� twarz, b�dzie on bardzo rzadko (je�li 
kiedykolwiek) prosił o powtórzenie. 

     Sugestie i uwagi:  
��U�ywaj prostego j�zyka. Słowa wypowiadaj osobno i powoli, staraj�c si� ich nie ł�czy� ze sob�. Je�li mamy        

wra�enie �e nie zostali�my zrozumiani, nale�y powtórzy� u�ywaj�c jednak tych samych zda�. Wykorzystanie 
innych słów mo�e tylko skonfudowa� naszego rozmówc� i spowodowa�, i� łatwo mo�na sobie zaprzeczy�.  

��Wyja�niaj wszelkie nieporozumienia. Po spotkaniu b�dzie ju� za pó�no. Bardzo cz�sto wyst�puj� problemy 
zwi�zane z liczbami, szczególnie z tymi, które w j�zyku angielskim ko�cz� si� na „-teen” lub „-ty” 
(kilkana�cie i kilkadziesi�t), które s� rozumiane i wymawiane w podobny sposób. To samo dotyczy du�ych 
liczb np. milionów czy miliardów. Najlepiej przy słownym posługiwaniu si� liczbami napisa� je na kartce 
papieru.  

��Mo�na okaza� poczucie humoru, ale nie �artowa�. 	arty i idiomatyczne wyra�enia cz�sto maj� podło�e 
kulturowe i mog� by� �le zrozumiane przez przedstawicieli innych kultur a nawet wprawi� ich w 
zakłopotanie. Wykluczone jest wi�c opowiadanie anegdot ze sfer damsko-m�skich.  
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��Trzeba wzi�� pod uwag�, i� „zachodnie” j�zyki s� linearne, a j�zyk chi�ski jest kontekstowy. W naszym 
j�zyku je�li nawet nie rozumiemy jednego słowa to w dalszym ci�gu jeste�my w stanie zrozumie� sens całego 
zdania. Jednak�e w kontek�cie chi�skim, je�li jeden wyraz (po angielsku) nie jest zrozumiały – niezrozumiałe 
b�dzie całe zdanie. Je�li wyczuwamy, i� to co mówimy nie jest w pełni zrozumiałe, nale�y powtórzy� całe 
zdanie.  

��Je�li b�dziesz korzysta� z usług własnego tłumacza, wyja�nij mu wcze�niej tematy spotkania. Przeka� 
swojemu tłumaczowi tak�e ogólne informacje o produktach Twojej firmy. 

 
SPOTKANIE BIZNESOWE 

„Sekretem osi�gni�cia sukcesu jest sztuka �ucia pestek słonecznika” 
 ( chi�skie powiedzenie) 

 
1.  Spotkania i negocjacje. W czasie negocjacji i spotka� 

biznesowych jest bardzo istotne, aby okaza� 
szczero�� oraz dobr� wol�, ale jednocze�nie b�d�c 
stanowczym. Chi�czycy, podobnie jak inni Azjaci, s� 
mistrzami milczenia i wykorzystuj� t� umiej�tno�� w 
strategiach negocjacyjnych. Okazanie 
zniecierpliwienia w trakcie rozmów b�dzie �le 
odebrane przez Chi�skiego kontrahenta.  

     Sugestie i uwagi:   
��Rozmowy o interesach nale�y prowadzi� wył�cznie z wyznaczonymi przez partnera osobami. 
��Chi�czycy s� umiej�tnymi negocjatorami - obcokrajowiec mo�e by� z łatwo�ci� przytłumiony 

negocjacyjnymi technikami chi�skich kontrahentów. 
��Jest bardzo prawdopodobne, i� niczego nie zdoła si� osi�gn�� w czasie pierwszych spotka�. Jest równie� 

mo�liwe, i� ze wzgl�du na tradycje i system odejmowania decyzji obowi�zuj�cy w Chinach, na kolejne 
spotkania b�d� przychodziły ro�ne grupy negocjatorów.  

��W czasie samych negocjacji b�d� przygotowanym na długie okresy milczenia.  
��Nie spodziewaj si� szybkich uzgodnie�, ale raczej ci�g nie ko�cz�cych si� pyta�, ��da� oraz pró�b o wi�cej 

informacji.  
��B�d� cierpliwym. W Chinach istnieje przekonanie, i� cierpliwo�� jest wyrazem silnego charakteru i dlatego 

jest uznawan� warto�ci� w negocjacjach biznesowych. 
��Przygotuj si� na ust�pstwa, ale zawsze ��daj czego� w zamian.  
��Nawet je�li jeste�my upowa�nieni do podejmowania decyzji w imieniu firmy, wskazane jest pozostawienie 

ostatecznej decyzji dla „kogo�” w dyrekcji. Chi�czycy nigdy nie podejmuj� decyzji na miejscu i łatwo mo�na 
znale�� si� w niezbyt komfortowej sytuacji. 

��Nie udawaj si� na spotkania biznesowe w pojedynk� - Chi�czycy zawsze negocjuj� w grupach.  
��W odró�nieniu od innych krajów azjatyckich, Chi�czycy nie maj� problemów w negocjowaniu z kobietami. 

Bycie kobiet� nie stawia przewodnicz�cego delegacji w nieuprzywilejowanej pozycji w negocjacjach. 
��W czasie rozmów i negocjacji �le jest przyjmowana gwałtowna gestykulacja czy wymachiwanie r�koma.  
��Fatalnym zwyczajem jest te� poklepywanie rozmówcy co cz�sto zdarza si� polskim handlowcom. 

      2. Prezentacje. Chi�scy kontrahenci b�d� oczekiwali bardzo szczegółowych informacji o Twojej firmie i 
produktach. 

     Sugestie i uwagi: 
��Przed rozpocz�ciem spotkania najlepiej przestudiowa� razem z tłumaczem prezentacj� oraz przygotowa� 

streszczenia w j�zyku chi�skim.  
��Wskazane jest podkre�lenie standardów etycznych w działalno�ci firmy. 
��Odpowiadaj rzeczowo na nieko�cz�ce si� pytania, nie wygłaszaj�c „dla rozlu�nienia atmosfery” 

niepotrzebnych opinii i s�dów.  
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KONTRAKT CZY GUANXI? 
 

„Nic co jest napisane na papierze nie jest warte tyle, co papier na którym jest to napisane” 
(chi�skie powiedzenie) 

 
1. Kontrakty i umowy. W przeszło�ci, ”Zachód” i „Wschód” 

posiadały odmienne zdanie na temat nienaruszalno�ci 
kontraktu. Sytuacja ta uległa znacz�cym zmianom, niemniej 
jednak ró�nice w mentalno�ci s� nadal zauwa�alne. Dla 
Chi�czyków, kontrakt jest czym� koniecznym do prowadzenia 
biznesu z obcokrajowcami  i jak twierdzi wielu obserwatorów, 
„podpisz� oni wszelkie kontrakty jakie b�dziemy sobie �yczy�, 
i dopiero po tym, rozpoczn� si� prawdziwe negocjacje”. 
Chi�scy przedsi�biorcy wierz�, i� ka�da relacja biznesowa jest 
nieustaj�c� negocjacj� i w zwi�zku z tym powinna istnie� mo�liwo�� dostosowywania kontraktów do 
zmieniaj�cej si� sytuacji.  
Sugestie i uwagi: 

��W Chinach, kontrakt jest symbolem harmonii w stosunkach miedzy dwoma stronami. Jest on pocz�tkiem 
nowych zwi�zków biznesowych, w których sygnatariusze �wiadcz� sobie nawzajem przysługi. 

��B�d� �wiadom faktu, �e wielu Chi�czyków postrzega kontrakt bardziej jako list intencyjny, ani�eli akt 
sztywno reguluj�cy uprawnienia i obowi�zki stron. Z tego te� powodu umowy s� powszechnie 
renegocjowalne. 

��Nale�y ostro�nie konstruowa� umowy, bowiem azjatyccy partnerzy nie przywi�zuj� zbyt wielkiej uwagi do 
szczegółów i mog� si� nast�pnie do nich nie stosowa�. 

��B�d� elastyczny stosuj�c postanowienia umowy. W przypadku jakichkolwiek problemów, Chi�czycy wol� 
uzgadnia� wspólne stanowsko na drodze negocjacji, ani�eli wertowa� tekst kontraktu lub konsultowa� si� z 
prawnikiem. 

��Mieszka�cy Azji uwa�aj�, i� prawnicy stwarzaj� jedynie wi�cej problemów ni� ich rozwi�zuj� a konieczno�� 
współpracy z nimi jest dla nich jednym z elementów robienia biznesu z przybyszami z „Zachodu”. Je�li 
uwa�asz, i� usługi prawnika s� niezb�dne, jego rola w oczach chi�skiego kontrahenta powinna by� 
ograniczona do minimum. Najlepiej zaaran�owa� spotkanie tylko mi�dzy prawnikami stron. 

��Najlepiej sporz�dzi� kontrakt wył�cznie w j�zyku angielskim (postanowienia powinny by� uj�te zwi��le i 
jasno).  

2. Guanxi. Guanxi oznacza sie� powi�za� mi�dzyludzkich, które ł�cz� danych partnerów gospodarczych. 
Chi�czycy w kontaktach biznesowych kład� wi�kszy nacisk na guanxi, ani�eli na zawarte pisemne umowy. 
Nale�y wi�c rozwija� guanxi, tj. budowa� wzajemne zaufanie oraz ciepłe kontakty mi�dzyludzkie.  
      Sugestie i uwagi:    
��Najbardziej powszechnymi sposobami wzmocnienia guanxi s� wzajemne wizyty, wr�czanie prezentów, 

zaproszenia na bankiety lub inne społeczne imprezy. Je�li wspomniane sposoby osi�gni�cia guanxi zako�cz� 
si� sukcesem, mówi si�, i� „otwarte zostały tylne drzwi” ( houmen) a wraz z nimi kolejne mo�liwo�ci.  

��Raz zainicjowane, guanxi musz� by� piel�gnowane. 
  

WR�CZANIE PREZENTÓW 
„Prezent jest rzecz� błah�, ale zwi�zane z nim uczucie intensywne”  

(chi�skie powiedzenie) 
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1.  Ogólne zasady. Chi�czycy, jak równie� inni mieszka�cy Azji przykładaj� niezwykł� uwag� do wr�czania 
prezentów i cz�sto po�wi�caj� na ten cel znaczne �rodki finansowe. W biznesie, prezenty s� uznawane jako 
„socjalne smary”, ułatwiaj�ce kontakty. Wymiana prezentów zazwyczaj odbywa si� podczas bankietów lub w 
ostatnim dniu spotka�. 

      Sugestie i uwagi: 
��Nie wszystkie  prezenty powinny by� wr�czane w Chinach. Dla przykładu, na podarunki nie nadaj� si� 

zagary, nawet je�li s� to produkty, które wytwarza nasza firma. W j�zyku chi�skim, „da� zegar” jest 
wymawiany podobnie do „odwiedzi� umieraj�cego rodzica” - „ song zhong”. M��czyznom nie w dajemy 
kapeluszy, czapek lub innych nakry� głowy w kolorze zielonym poniewa� jest to symbol „zdradzanego 
m��a”.   

��Pakowanie prezentów nie jest zbyt istotne. W odró�nieniu do Japo�czyków, Chi�czycy nie przykładaj� 
znacz�cej uwagi do pakowania prezentów. Jednak�e, niektóre kolory, na przykład biały (symbol �ałoby) nie 
powinny by� u�ywane. Najlepszymi kolorami do pakowania s� czerwony i złoty, lub kombinacja obu 
wspomnianych.  

��Prezenty nie powinny by� otwierane przy wr�czaj�cym. Zwyczaj ten pozwala obu stronom zachowa� twarz w 
przypadku gdyby okazało si�, �e prezenty nie odpowiadaj� oczekiwaniom. Jednak�e, je�li zostali�my 
poproszeni o rozpakowanie prezentu to powinni�my to uczyni�, okazuj�c uznanie dla otrzymango 
przedmiotu.  

��Przed zaakceptowaniem, Chi�czycy zazwyczaj robi� gesty odmawiaj�ce. Nasz partner mo�e nawet odsun�� 
prezent udaj�c zakłopotanie. Jest to jednak�e tylko jedna z zasad etykiety.  

2.  Warto�� prezentów. Przyjmuj�c prezenty nale�y zwróci� uwag� na zasad� wzajemno�ci . Je�li nasz prezent 
ma zbyt du�� warto��, mo�emy postawi� odbiorc� w niezr�cznej sytuacji, który nie b�dzie w stanie si� 
odwdzi�czy�. 

      Sugestie i uwagi:  
��Warto�� prezentu powinna odzwierciedla� warto�� zwi�zku: zbyt tani mo�e obrazi� odbiorc�, a zbyt drogi 

mo�e zosta� odebrany jako łapówka. 
��Podczas wymiany prezentów, powinny by� one podobnej warto�ci, w innym wypadku kto� mo�e „straci� 

twarz”. Przyj�t� zasad� jest wcze�niejsze powiadomienie partnerów (poprzez ni�szy szczebel członków 
delegacji), i� przewidujemy wr�czanie prezentów. 

3. Rodzaje prezentów. W kontaktach słu�bowych wr�czane s� zazwyczaj dwa rodzaje prezentów:  
��Prezenty zwi�zane z nasz� firm� lub z krajem pochodzenia. Takie podarunki odzwierciedlaj�  nasze najlepsze 

osobiste �yczenia. Na  przykład, jako prezenty mo�emy wr�czy� przybory biurowe z logo firmy lub ksi��k� 
ze zdj�ciami z naszego kraju.  

��Prezenty zaznaczaj�ce status u�ytkownika. Mog� one obejmowa� markowe produkty - wielu Chi�czyków 
lubi pióra wieczne,  zapalniczki,  zagraniczne papierosy i koniaki.  

 
BANKIET 

„Go�� nie jest pytany czy chce on aby gospodarz zabił kurczaka”  
(chi�skie powiedzenie) 

  Udaj�c si� do Chin z zapowiedziana wizyt�, nie planuj nic na tzw. styk. Od momentu przyjazdu do Chin, nasi 
chi�scy gospodarze (cz��ciowo ze wzgl�du na reguły etykiety, a cz��ciowo ze wzgl�du na strategie biznesu) b�d� 
kontrolowali cały nasz czas jak równie� i protokół. Nale�y si� na to zgodzi� i by� przygotowanym na dłu�sze ni� 
przewidywano pobyty w ro�nych miejscach. Dla przybyszów z „Zachodu” czas 
to pieni�dz, ale dla Chi�czyków „czas to czas” a „pieni�dze to pieni�dze”. Jako 
go�cie b�dziemy z pewno�ci� zaproszeni na jeden lub wi�cej bankietów. Chi 
�czycy s� doskonałymi i hojnymi gospodarzami - przybysze z „Zachodu” 
bardzo łatwo uznaj� fakt zaproszenia jako dobry znak powodzenia biznesu. 
Niestety jest to cz�sto bł�dna interpretacja. Bankiety s� powszechne w 
społeczno�ci chi�skiej i nie wyra�aj� �adnych zobowi�za� biznesowych.   
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Sugestie i uwagi: 
��Typowy chi�ski bankiet składa si� z wielu da� i ich ilo�� zale�y od rangi go�cia lub od samego bankietu. 

Generalnie, dobry bankiet powinien mie� od dziewi�ciu do trzynastu da�.  
��Konieczne jest spróbowanie wszystkich da�.  
��Nie wolno pozostawia� jedzenia na swoim talerzu.  
��Nie nale�y nagle przesta� konsumowa� po�rodku dania. Gospodarz mo�e pomy�le�, i� obraził swojego go�cia 

z jakiego� powodu. 
��Obowi�zkiem gospodarza w czasie przyj�cia jest pilnowanie, aby kieliszki były zawsze pełne. Je�li nie chcesz 

wi�cej pi�, nale�y ich nie dotyka�.  
��Przed wyruszeniem do Chin, wskazane jest nauczenie posługiwania si� pałeczkami. Wraz z chi�sk� 

porcelanow� ły�k�, b�d� to cz�sto jedyne przyrz�dy do jedzenia dost�pne w czasie posiłków. Nawet je�li nie 
osi�gniemy dobrego poziomu posługiwania si� nimi, nasz chi�ski partner i tak doceni nasze wysiłki. 
Przypadkowe zrzucenie pałeczek na ziemi� jest uznawane za dobry omen - b�dziemy zaproszenia na kolejne 
przyj�cie.  

��Nie wkładaj pionowo pałeczek w misk� z ry�em, gdy� kojarzy si� to Chi�czykom z trociczkami, które w ten 
wła�nie sposób wkłada si� do kadzielni w �wi�tyniach.  

��Chi�ska etykieta przy stole jest niezbyt formalna. Gło�ne jedzenie (szczególnie zupy) wskazuje, i� jedzenie 
jest smaczne. Doskonało�� potraw jest najch�tniej omawianym tematem przy stole.  

��Nie poruszaj spraw biznesu w czasie jedzenia. Spodziewa si� od nas podtrzymywania konwersacji z 
gospodarzem w czasie całego bankietu – tak�e przy pomocy tłumacza.  

��Nie ma w zasadzie tematów tabu, sporne za� powinny by� omijane.  
��Porusz temat przyja�ni pomi�dzy dwoma krajami, okazuj�c uznanie dla zmian w Chinach (ale bez przesady), 

a tak�e dla perspektyw rozwoju kontaktów handlowych.  
��Jedz�c ryb� ze wspólnego talerza, nie powinno si� jej przewraca� na drug� stron�, a ju� na pewno trzeba tak� 

intencj� skonsultowa� z innymi osobami przy stole. Wi��e si� to ze star� chi�sk� tradycj� ryback�, według 
której przekr�canie ryby kojarzy si� z wywracaniem łodzi podczas połowu.  

��W Chinach, w przeciwie�stwie do zwyczajów w naszym kr�gu kulturowym, zaraz po zako�czeniu bankietu 
wszyscy uczestnicy przyj�cia natychmiast si� rozchodz�.  

��Je�li jest to mo�liwe, tak�e odwzajemnij si� zaproszeniem.  
 

NIEKTÓRE CHI�SKIE OKRE�LENIA 
  Przytoczone poni�ej słowa i wyra�enia zapisane zostały w formie fonetycznej transkrypcji tzw. pin yin dialektu 
mandary�skiego – oficjalnego j�zyka Chi�skiej Republiki Ludowej. W Chinach u�ywanych jest w sumie 
dziewi�� ro�nych dialektów (ale istnieje tylko jedna forma pisana –  uproszczone znaki w Chinach i tradycyjne w 
Hongkongu i na Tajwanie): mandary�ski, kanto�ski, szanghajski, Fukien, Hokkien, Hakka i Chiu Chow.  
  O ile niektóre z tych wyra�e� mog� by� u�yteczne, problem polega na ich poprawnej wymowie. Z jednej strony 
pin yin nie zawsze odzwierciedla d�wi�ki w sposób jaki je czytamy, a z drugiej strony w dialekcie mandary�skim 
istniej� cztery tony (w kanto�skim jest ich dziewi��). Słowa identycznie 
brzmi�ce dla cudzoziemca mog� posiada� kompletnie ro�ne znaczenie. W 
dialekcie mandary�skim istniej� cztery tony: wysoki, wznosz�cy si�, opadaj�cy, 
a nast�pnie wznosz�cy si� oraz opadaj�cy.  
Airen – 	ona, ukochana, tak�e mo�e oznacza� kochanka.  
Bu fang-bian – „To jest dla mnie niezbyt dogodne” lub „To mi nie odpowiada”. 
Wyra�enie u�ywane zamiast bezpo�redniego „nie”. Podobna wersja „ Bu quing-chu”, 
oznacza „Nie jestem tego pewien”.  
Chi ku – Stare wyra�enie oznaczaj�ce „je�� co� gorzkiego”. W dzisiejszych czasach 
u�ywa si� go powszechnie kontek�cie bycia zazdrosnym o bogacenie si� innych.  
Chi bao le – „Naje�� si� do syta” Wyra�enie u�ywane w czasie bankietów w celu 
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zasygnalizowania gospodarzowi, �e jest si� w pełni usatysfakcjonowanym.  
Danwei – Jednostka pracy. Danwei jest niezwykle wa�na w Chinach i w praktyce oznacza znacznie wi�cej ni� po prostu 
miejsce pracy. Jest podstaw� w jaki sposób dana osoba jest identyfikowana i kontrolowana oraz która musi da� zezwolenie 
danej osobie na zam��pój�cie, zmian� miejsca pracy, posiadanie dzieci itd.  
Dui – Najbli�sze chi�skie słowo do „tak”. Zazwyczaj jest ono powtarzane jako czasownik w pytaniu.  
Dui buqi – Przepraszam!  
Ganbei – Wyra�enie u�ywane w czasie wznoszenia toastów i dosłownie oznaczaj�ce „opró�ni� szklanki”. Kiedy kto� mówi 
ganbei – powinien wypi� wszystko do dna.  
Guwen – „Doradca”. Wysokiej rangi członek delegacji.  
Hen hao – Bardzo dobry.  
Jiedai danwei – Zapraszaj�ca organizacja. Chi�ska organizacja, która zaprasza i jest odpowiedzialna za pobyt 
cudzoziemców na terenie Chin.  
Huang ying – Witamy.  
Kaifang – „Polityka otwartych drzwi”, wprowadzona przez Deng Xiaopinga w pa�dzierniku 1978 roku.  
Kaolu – „Przemy�l� to”. Jeszcze jeden niebezpo�redni sposób mówienia „nie”.  
Laisee – Małe, czerwone koperty u�ywane na specjalne okazje (szczególnie w czasie Chi�skiego Nowego Roku) w których 
znajduj� si� „pieni�dze szcz��cia” wr�czane jako prezenty.  
Lao – Stare wyra�enie, oznaczaj�ce kogo� czcigodnego. W Chinach w dalszym ci�gu du�ym komplementem jest nazywa� 
kogo� lao. Szacunek dla wieku jest cnot� konfucyjsk� przeniesion� do kultury, równie� odzwierciedlon� w prawie: 
starszym osobom nale�� si� przywileje i usługi nie nale��ce si� młodym.  
Lijie – Etykieta lub zasady zachowania. Je�li wszystkie zasady rz�dz�ce sposobem zachowania w Chinach zostałyby 
spisane, ksi��ka taka miałaby wiele tysi�cy stron.  
Naixin – Cierpliwo��. Co� o czym mówi si� obcokrajowcom, i� powinni j� mie�, je�li chc� cos osi�gn�� w Chinach.  
Ni hao ma? – „Jak si� masz”. Standardowa forma witania si�. Wyra�anie „ni hao” jest równie� u�ywane do mówienia 
„cze��”, „dzie� dobry”, „dobry wieczór” i „dobra noc”.  
Ni naiwei – Dosłownie: ”Kim jeste�?, ale cz�sto u�ywane w znaczeniu „jak� organizacje reprezentujesz?  
Pengyou – Przyjaciel, jedno z najwa�niejszych słów w dialogu Chi�czyków z cudzoziemcami. Nawi�zanie osobistego 
zwi�zku jest niezb�dne w działaniach biznesowych i jakikolwiek rodzaj „przyja�ni” musi by� zbudowany wcze�niej.  
Pin yin – Fonetyczna transkrypcja. Jest to oficjalnie akceptowany system romanizacji znaków chi�skich. System został 
zaadoptowany po raz pierwszy w 1959 roku i wprowadzony do powszechnego u�ytku w 1979 r. To wła�nie pin yin zmienił 
nazw� stolicy Chin Peking na Beijing.  
Putonghua – Dosłownie „normalna mowa”. W Chinach słowo to oznacza dialekt mandary�ski.  
Qing yong – Dosłownie „prosz� u�y�”. Wyra�enie u�ywane przez gospodarzy jako sygnał rozpocz�cia spo�ywania 
posiłku.  
Remninbi – Dosłownie: „pieni�dze ludu”. Nazwa waluty u�ywanej w Chinach. Banknoty nazywaj� si� „yuan”, a monety 
„fen”. Suiyi – Wyra�enie oznaczaj�ce „z własn� wol�”, u�ywane w  czasie toastów jako zaproszenie dla kogo� do picia 
tyle, ile sobie �yczy (w przeciwie�stwie do gambei).  
Tongzhi – Towarzysz.  
Tuangzhang – Przewodnicz�cy delegacji.  
Waiguoren – Dosłownie: „osoba z obcego kraju”. Wyra�enie u�ywane w odniesieniu do „cudzoziemca” w neutralny 
sposób. Lub: wai hang (zagraniczny biznesmen); wai bin (zagraniczny go��); waiguo pengyou (zagraniczny przyjaciel); lao 
wai (przyjazny sposób powiedzenia „cudzoziemiec”); da bizi (uwłaczaj�cy sposób powiedzenia „cudzoziemiec” – 
dosłownie „długonosy”).  
Wei – Wyra�enie u�ywane przy podnoszeniu słuchawki telefonicznej.  
Wo budong – Nie rozumiem.  
Xie Xie – Dzi�kuj�.  
Zou houmen – Dosłownie: “Wchodzenie tylnymi drzwiami”. To wyra�enie u�ywane w kontek�cie nieoficjalnej gospodarki 
w Chinach, gdzie niektóre osoby mogły kupowa� rzeczy i korzysta� z usług zazwyczaj niedost�pnych w oficjalnej 
gospodarce.  

 
 

   
 
 




