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INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Powierzchnia:  377 435 km kw. Archipelag japo�ski le�y u wybrze�y Azji Południowo-Wschodniej. 

Składa si� z kilku wysp, z których najwi�ksze to Honsiu (60% całej powierzchni), Hokkaido, Kiusiu, 
Sikoku, oraz z niezliczonej ilo�ci małych wysepek.  

2. Ludno��: k127,3 mln  
3. Stolica: Tokyo (8 mln mieszka�ców). 
4. J�zyk urz�dowy: Japo�ski. 
5. Waluta: Jen.  
6. Ustrój pa�stwa: Monarchia konstytucyjna (głowa pa�stwa : cecarz Akihito). 
7. Klimat: Pod wzgl�dem klimatycznym Japonia jest bardzo zró�nicowana. Wiosn� i jesieni� w Japonii 

jest ciepło i słonecznie. Czerwiec i  pierwsza połowa lipca s� por� deszczow�. W lato (połowa lipca – 
połowa wrze�nia) jest gor�co i wilgotno. Pod koniec lata i wczesn� jesieni� Japoni� nawiedzaj� tajfuny, 
a zim� w północnej i zachodniej Japonii pada obficie �nieg.    

8. Religia: Shinto, buddyzm, chrze�cija�stwo. 
 

ZWYCZAJE W BIZNESIE 
 
1. Spotkania biznesowe. Japo�czycy nie wyra�aj� swoich uczu� i osobistych opinii (honne) w czasie 

spotka� slu�bowych. W relacjach biznesowych zachowuj� si� pow�ci�gliwie, wyra�aj�c jednocze�nie 
szacunek dla rozmówcy (tatemae). Z tego te� powodu w trakcie spotka� biznesowych Japo�czycy  
cz�sto przytakuj� i okazuj� zadowolenie z uzyskanych informacji. Jest to czasami mylnie 
interpretowane przez  obcokrajowców jako zgoda lub brak zastrze�e� ze strony japo�skiej. Z drugiej 
strony, Japo�czycy niech�tnie wyra�aj� odmow� wprost - japo�skie  'Nie' musimy cz�sto 
wywnioskowa� z kontekstu wypowiedzi lub gestów.  Porady: 

• Niepunktualno�� w Japonii jest interpretowana jako brak szacunku. 
• B�d� �wiadom, i� spotkania biznesowe dla Japo�czykow stanowi� tylko forum wymiany oficjalnych 

pogl�dów i negocjacji. Nie oczekuj szybkiej decyzji ze strony partnerów japo�skich. 
• Zadaj�c pytania nie ��daj natychmiastowej odpowiedzi.  
• Japo�skie 'Tak' mo�e mie� ró�ne znaczenie, w zale�no�ci od sytuacji (np. mo�e wyra�a� zrozumienie), 

jednak�e niekoniecznie musi oznacza� zgod� lub aprobat� w negocjacjach. 
• Japo�skie 'Nie' zwykle jest sygnalizowane poprzez wymijaj�ce i ogólne odpowiedzi (jednak�e je�eli 

precyzuj� one dalsze terminy i kroki w działaniu, oznacza to 'Prawdopodobnie Tak'). 
• Odmowa i dezaprobata mog� by� zakomunikowane poprzez uprzejmy �miech, milczenie lub gło�ne 

wci�ganie powietrza. W innych sytuacjach te same gesty mog� oznacza� brak zrozumienia słów, które 
zostały wypowiedziane oraz pro�b� o dalsze wyja�nienia.  

• Potwierdzaj uzgodnione stanowiska w trakcie i pod koniec rozmów biznesowych - w ten sposób 
unikniesz problemów, które mog� wynikn�� z błednej interpretacji słów i zachowa� partnerów 
japo�skich. 

 
2. Proces decyzyjny. W japo�skiej tradycji  ogromn� warto�ci� jest interes grupy jako cało�ci (w 

przeciwie�stwie do kultury zachodniej, w którym indywidualizm jest bardziej ceniony). Wa�ne decyzje 
podejmowane s� na drodze konsensusu, a nie indywidualnych decyzji. Nale�y by� przygotowanym na 
fakt, i� proces decyzyjny w przedsi�biorstwach japo�skich przebiega znacznie dłu�ej, ni� w firmach 
europejskich. Porady: 

• Zawarcie kontraktu mo�e wymaga� wiele spotka� i wymian korespondencyjnych. 
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• Nie bad� zaskoczony, gdy w spotkaniach biznesowych uczestniczy o wiele wi�cej osób ze strony 
japo�skiej, ani�eli przedstawicieli firm zagranicznych. 

• Nale�y by� przygotowanym na dostarczenie wielu sczegółowych informacji, o które partner japo�ski 
mo�e poprosi�. 

• Oka� cierpliwo�� i zaanga�owanie w trakcie negocjacji i procesu decyzyjnego – cz�sto Twoje 
zaanga�owanie w relacjach mo�e by� decyduj�cym czynnikiem. 

• Utrzymuj stały kontakt z Twoim odpowiednikiem w japo�skiej firmie,  okazuj zaanga�owanie i gotowo�� 
do udzielania wszelkich informacji w razie potrzeby. 

• Staraj sie budowa� jak najlepsze kontakty interpersonalne, ze szczególnym uwzgl�dnieniem osób, które 
maj� decyduj�cy wpływ na podejmowanie decyzji w grupie japo�skiej. 

• Korzystaj z kontaktów nieformalnych, by by� na bie��co,  na którym etapie jet proces decyzyjny. 
• Unikaj ponaglania kontrahenta japo�skiego do podj�cia szybszej decyzji. 
• Upewnij si�, i� ze strony przestawicieli Twojej firmy panuje absolutna zgoda , unikaj okazywania ró�nic 

pogl�dowych w obecno�ci partnerów japo�skich. 
 
3. Umowy i kontrakty. W przeszło�ci, stosunek Japo�czyków do pisemnych umów odbiegał znacznie od 

kultury prawnej Zachodu. Umowa pisemna traktowana była raczej jako dokument, który wyra�a ch�� do 
nawi�zania kontaktów biznesowych, ani�eli akt reguluj�cy sztywno uprawnienia i obowi�zki stron. 
Obecnie, dla wi�kszo�ci przedsi�biorców poj�cie umowy / kontraktu pisemnego nie odbiega w niczym od 
standardów zachodnich. Z drugiej jednak strony, w podej�ciu wielu Japo�czyków nadal jest odczuwalna 
ró�nica. Wci�� zaufanie mi�dzyludzkie jest najwa�niejsze. Za brak zaufania do partnera mo�e by� 
uwa�ane np. ��danie u�ci�lenia postanowie� kontraktu, a zawarte umowy s� powszechnie 
renenegocjowalne.  Porady: 

• Przywi�zuj wieksz� uwag� przy budowaniu ciepłych kontaktów z kontrahentami japo�skimi. Cz�sto 
podstaw� kontaktów biznesowych s� raczej stosunki interpersonalne, ani�eli podpisana ju� umowa. 

• Je�eli zauwa�ysz, �e Twój japo�ski partner jest niech�tny poszczególnym postanowieniom umowy, 
postaraj si� osobi�cie zainteresowa� przyczyn�, by jak najszybciej rozwi�za� problem.  

• B�d� elastyczny w stosunku do postanowie� umowy, utrzymuj stały kontakt z partnerem w Japonii, by w 
razie potrzeby szybko wprowadzi� zmiany w kontrakcie. 

• Upewnij si�, �e wszystkie postanowienia umowy s� przetłumaczone na japo�ski j�zyk. 
• Postanowienia umowy w jezyku angielskim powinny by� uj�te zwi��le, jasno i w sposób łatwo 

zrozumiały. 
• Pami�taj o konskwencjach długofalowych sporu o pojedy�cze postanowienia umowy. Ponowne zjednanie 

kontrahenta japo�skiego jest bardzo trudne.     
 
4. Powitanie.  W Japonii równiez stosuje sie u�cisk dłoni, jednak�e pokłon pozostaje wcia� najbardziej 

popularnym sposobem powitania, po�egnania, przeprosin lub okazywania szacunku. W zale�no�ci od 
sytuacji, mieszka�cy Japonii u�ywaj� wiele form pokłonu. Japo�czycy s� �wiadomi ró�nic kulturowych, 
tote� w czasie spotka� z cudzoziemcami cz�sto u�ywaj� u�cisku dłoni lub łacz� go z pokłonem. Porady: 

• Gdy nie jeste� pewien któr� formuł� nale�y zastosowa�, poczekaj na powitanie od partnera japo�skiego i 
powórz ten sam gest. 

 
5. Wymiana informacji. W kontaktach biznesowych w Japonii szczególny nacisk kładzie si� na 

dostarczaniu jak najwi�kszej ilo�ci informacji. Wiadomo�ci o charakterze słu�bowym, przekazywane 
przez Japo�czyków, zawieraj� zarówno najwa�niejsze tre�ci, jak i wszystkie dane, które mog� si� okaza� 
przydatne. Brak wystarczaj�cych informacji o zagranicznej firmie powoduje niech�� Japo�czyków do 
nawi�zywania kontaktów handlowych. Porady: 

• Nawiazuj�c kontakt z firm� japo�sk�, postaraj sie dostarczy�  wszelkie broszury, raporty i inne 
materiały informacyjne o swoim przedsi�biorstwie. 



 

 

4

• Przekazuj�c informacje na dany temat, uwgl�dnij jak najwi�cej szczegółów. 
• Zawsze b�d� przygotowanym na uzupełnie informacji na �yczenie strony japo�skiej, nawet je�eli b�d�  

Ci si� wydawa� nieistotne. 
• W trakcie prezentacji strony japo�skiej okazuj cierpliwo��, od czasu do czasu przytakuj�c rozmówcy. 
• Nie kr�puj si� wielokrotnie prosi� o informacj�, gdy wymaga tego sytuacja.  
 
6. Trudno�ci z uzyskiwaniem informacji. Cudzoziemcy cz�sto narzekaj� na zbytni� ogólno�� 

uzyskiwanych informacji od strony japo�skiej. Zdarza si� to w nast�puj�cych sytuacjach: 
• Gdy chodzi od feedback - Japo�czycy unikaj� sytuacji konfrontacyjnych i nie s� skorzy  do 

wypowiadania otwartej krytyki. Oczekuj wi�c bardzo ogólnej, pozytywnej odpowiedzi Japo�czyków na 
dany temat. Ewentualne zastrze�enia Japo�czycy b�d� starali si�  przekaza� po�rednio (poprzez osoby 
trzecie lub jako sugestie przy konkretnych sytuacjach).   

• Gdy Japo�czycy uznaj� rozmówc� za osob� zajmuj�c� ni�szy szczebel w firmie. 
• Gdy Japo�czycy  uznaj� okoliczno�ci za nieodpowiednie (np. podczas wspólnej podró�y, przyj�cia lub 

uroczysto�ci). 
• Gdy kontakty ze stron� japo�sk� s� ograniczone lub nie układaj� si� najlepiej. 
 
7. Hierarchia. Japo�czycy przywi�zuja ogromn� uwag� do reguł w kontaktach interpersonalnych. 

Wyznacznikiem owych reguł s� w szczególno�ci starsze�stwo wiekowe, zajmowana pozycja w grupie 
(firmie) oraz do�wiadczenie zawodowe.  Uwidocznione jest to w wielu aspektach, np.: 

• Miejsce siedzenia w samochodzie (miejsce za kierowca jest przeznaczone dla osób stoj�cych wy�ej w 
hierarchii, a siedzenie obok kierowcy dla osób o ni�szej pozycji). 

• Wymiana wizytowek (wizytówkami wymieniaj� sie najpierw szefowie, a potem pracownicy). 
Japo�czycy zawsze umieszczaj� zajmowane stanowiska na swoich wizytówkach. 

• Kolejno�� wypowiedzi (osoby stoj�ce najwy�ej w hierarchii wypowiadaj� si� w ostatniej kolejno�ci).  
• Japo�czycy zwykle straj� si� anga�owa� w negocjacje osoby zbli�one do siebie wiekiem oraz pozycj� w 

firmie.  Dla wielu Japo�czyków sytuacja, w której przeciwna stron� negocjacji jest osob� znacznie 
starsz�/młodsz�  lub stoj�c� wy�ej/ni�ej w hierarchii , mo�e si� okaza� bardzo kr�puj�ca.  

 
8. Ubiór (spotkania biznesowe). Japo�scy biznesmeni ubieraj� si� tradycyjnie w ciemno-niebieskie lub 

granatowe garnitury. Lekkie odst�pstwo od konserwatywnego ubioru jest akceptowane, jednak�e nale�y 
unika� zbytniej przesady i ostentacji, gdy� Japo�czycy mog� uzna� dan� osob� za mało powa�n�. 
Porady: 

• Wybieraj�c si� na spotkanie biznesowe najlepiej pozosta� przy koserwatywnym stylu ubioru. 
• Unikaj noszenia ozdób i błyskotek, które mog� za bardzo rzuca� si� w oczy. 
• M��czy�ni powinni unika� noszenia kolczyków przy oficjalnych okazjach. 
 
9. Klient japo�ski. Odpowiednikiem polskiego powiedzenia „klient jest panem” jest japo�skie 

„okyakusama wa kisama desu”  (klient jest Bogiem). W �wiadomo�ci Japo�czyków jest gł�boko 
zakorzenione prze�wiadczenie, �e gdy chodzi o potrzeby klienta, niemo�liwe musi si� sta� mo�liwym.  

• Gdy nie b�dziesz w stanie zaspokoi� potrzeb klienta, jest bardzo wa�ne, by wiedział on, i� uczyniłe� 
wielki wysiłek, by sprosta� zadaniu. 

• Gdy nie b�dziesz w stanie zaspokoi� potrzeb klienta, unikaj udzielania natychmiastowej, negatywnej 
odpowiedzi.  
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POLSKIE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE 

 
Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej: 
adres: 2-13-5 Mita, Meguro-ku, Tokyo 153-0062 
tel.: (81-3) 5794-70-20 
fax: (81-3) 5794-7024 
e-mail: polamb@poland.or.jp   
website: www.poland.or.jp 
Wydział Konsularny: 
adres : j.w. 
tel.: (81) 3-5794-7040 
Wydział Ekonomiczno-Handlowy: 
adres: j.w. 
tel.: (81) 3-5794-7050 
fax:(81) 3-5794-7053 
e-mail: brhtokio@twics.com 
Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej  w Osace:  
Konsul Honorowy: Koichi Takashima  
adres: 3-1-1, Nakamiya Ohike, Hirakata, Osaka 573-0004 
tel.: (81) 72-849-2218 
fax: (81) 72-848-5315  
e-mail: ktakashima@pol-conslt-osk.or.jp 

 
WYMOGI FORMALNE 

 
1. Wizy. Obywateli polskich obejmuje ruch bezwizowy, je�eli: 
• Pobyt w Japonii nie bedzie przekracza� 90 dni. 
• Wjazd do Japonii jest w celach turystycznych, prywatnych lub słu�bowych.  

Korzystaj�c z wjazdu bezwizowego, Polacy nie posiadaj� prawa do podejmowania pracy zarobkowej.  
2. Przekraczanie granicy.  
• Prawo japo�skie zezwala na wwiezienie i wywiezienie dowolnej ilo�ci pieni�dzy, jednak�e kwoty powy�ej 

1000 000 jenów podlegaja deklaracji. 
• Bezpo�rednio na przej�ciu granicznym japo�scy urzednicy mog� za�ada� okazania biletu powrotnego lub 
�rodków finansowych, potrzebnych na jego zakup. 

• Bezpo�rednio na przej�ciu granicznym urz�dnicy mog� za��da� udokumentowania faktu posiadania 
�rodków finasowych, wystarczaj�cych do pokrycia kosztów pobytu. 

• Polacy korzystaj�cy z ruchu bezwizowego powinni posiada� paszport wa�ny co najmniej  3 miesi�ce od 
daty wjazdu do Japonii. 

• Zakazane jest wwo�enie �ywno�ci pochodzenia zwierz�cego, owoców, ro�lin, nasion i kwiatów. 
• Prezenty i przedmioty u�ytku osobistego s� zwolnione od cła, je�eli ich ilo�ci nie wskazuj� na handlowe 

przeznaczenie oraz ł�czna ich warto�� nie przekracza 200 000 jenów.   
3. Ruch drogowy.  
• W Japonii obowi�zuje lewostronny ruch drogowy.  
• Wydane w Polsce mi�dzynarodowe prawa jazdy s� honorowane w Japonii na okres jednego roku od daty 

wystawienia. 
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MINI-SLOWNIK 

 
 

 
ohayô gozaimasu – dzie� dobry (rano) 
konnichiwa – dzie� dobry (po południu) 
konbanwa – dobry wieczór 
oyasumi nasai - dobranoc 
ittekimasu - wychodz�, do widzenia (zwrot mówiony przez osob� wychodz�ca)  
itterashai - uwa�aj na siebie (zwrot mówiony przez osob� pozostaj�ca)  
tadaima - ju� jestem, wróciłem 
okaerinasai - dobrze, �e jeste�, witaj 
watashi wa Jan to moshimasu - nazywam si� Jan 
hajimete o me ni kakarimasu - miło mi pozna� Ci�, Pana, Pani� 
kochira koso dôzo yoroshiku - mi równie� miło pozna� Ci�, Pana, Pani� 
sumimasen - przepraszam   
shitsurei shimasu - przepraszam, �e przeszkadzam  
okurete sumimasen - przepraszam za spó�nienie 
dôzo - prosz�   
itadakimasu - smacznego 
gochisôsama deshita - podzi�kowanie po posiłku 
arigatô - dzi�kuj� 
dômo arigatô gozaimasu - dzi�kuj� bardzo  
dô itashimashite - nie ma za co, prosz� bardzo   
sayônara - do widzenia  
mata kondo - do zobaczenia, do nast�pnego razu (bli�ej nie okre�lony termin) 
chotto matte kudasai – prosz� chwilk� poczeka� 
.... doko desu ka? - gdzie jest ......?  
Eki wa doko desu ka? - gdzie jest dworzec?  
.... doko ni arimasuka? - gdzie si� znajduje….? 
Ginkô wa doko ni arimasuka? - gdzie si� znajduje bank?  
massugu itte kudasai - prosz� i�� prosto 
migi e magatte kudasai - skr�� w prawo 
tsugi no kado o hidari e magatte kudasai - na nast�pnym rogu skr�� w lewo 
hoteru – hotel 
hanbaiten – sklep 
kaicho – prezes 
bucho – dyrektor generalny 
torishimariyaku - dyrektor 
kacho – szef działu 
otokui sama – bardzo wa�ny klient 
osewani natteiru – zwrot u�ywany do wyra�enia zadowolenia wobec klienta/partnera 
te o utsu – zwrot u�ywany pod koniec negocjacji, oznaczaj�cy akceptacje warunków 
 
Bibliografia: 
1.’Communicating with Japanese in Business’, JETRO ,1999 
2. ‘Doing Business in Japan’, JETRO Marketing Series, 2002 
4. informacje zawarte na stronie internetowej: http://naka_nippon.webpark.pl  
5. informacje zawarte na stronie internetowej: http://www.emb-japan.pl 


