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STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI  
 

Informacje polityczne 
 
Oficjalna nazwa: Stany Zjednoczone Ameryki 
Ustrój: republika prezydencka 
Stolica: Waszyngton 
J�zyk urz�dowy: angielski 
U�ywane j�zyki: angielski, hiszpa�ski 
Prawo głosu: 18 lat; powszechne 
�wi�ta narodowe: Dzie� Niepodległo�ci, 4 lipca (1776) 
Podział administracyjny: 50 stanów i 1 dystrykt*; Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California (Kalifornia), 
Colorado (Kolorado), Connecticut, Delaware, District of Columbia*, Florida (Floryda), Georgia, Hawaii (Hawaje), Idaho, Illinois, 
Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana (Luizjana), Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, 
Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico (Nowy Meksyk), New York (Nowy Jork), North 
Carolina (Karolina Północna), North Dakota (Dakota Północna), Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania (Pensylwania), Rhode 
Island, South Carolina (Karolina Południowa), South Dakota (Dakota Południowa), Tennessee, Texas (Teksas), Utah, Vermont, 
Virginia (Wirginia), Washington (Waszyngton), West Virginia (Wirginia Zachodnia), Wisconsin, Wyoming 
 

Informacje geograficzne 
 
Poło�enie: Ameryka Północna, od Oceanu Atlantyckiego po Ocean Spokojny, pomi�dzy Kanad� a 
Meksykiem - trzecie pod wzgl�dem powierzchni pa�stwo �wiata (po Rosji i Kanadzie) 
S�siedzi: Kanada 8893 km (w tym 2477 km granica z Alask�); Kuba 29 km (baza Marynarki Wojennej USA 
w zatoce Guantanamo); Meksyk 3326 km 
Powierzchnia całkowita: 9 629 091 km2 (trzydzie�ci jeden razy wi�ksze od Polski) 
Powierzchnia wód: 470 131 km2 
Długo�� granic: 12 248 km 
Linia brzegowa: 19 924 km 
Ukształtowanie terenu: rozległa równina centralna, góry na zachodzie, wzgórza i niskie góry na wschodzie; 
góry i szerokie doliny na Alasce, krajobraz wulkaniczny na Hawajach 
Zasoby naturalne: w�giel kamienny, mied�, ołów, molibden, fosforyty, uran, boksyty, złoto, �elazo, rt��, 
nikiel, sól potasowa, srebro, wolfram, cynk, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno 
U�ytkowanie ziemi:  
Klimat: w wi�kszo�ci umiarkowany, zwrotnikowy na Hawajach i Florydzie, arktyczny na Alasce, półsuchy 
na Wielkich Równinach na zachód od Missisipi, suchy na południowym zachodzie; niskie temperatury 
zimowe na północnym zachodzie s� od czasu do czasu w styczniu i lutym łagodzone wpływem ciepłego 
wiatru chinook, wiej�cego od wschodnich zboczy Gór Skalistych 
 

Informacje gospodarcze 
 
Opis ekonomii kraju: Gospodarka Stanów Zjednoczonych jest najbardziej zaawansowan� technologicznie, 
najbardziej zró�nicowan� i najwi�ksz� gospodark� �wiata, o PKB per capita wynosz�cym 33900 USD. 
Wi�kszo�� decyzji podejmowana jest przez firmy i osoby prywatne; rz�d kupuje usługi i towary głównie na 
rynku prywatnym. Ameryka�skie firmy, podejmuj�c decyzje o rozszerzeniu inwestycji kapitałowych, 
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zwolnieniach pracowników czy wprowadzeniu nowych produktów, s� bardziej elastyczne ni� ich 
odpowiedniki w Europie Zachodniej i Japonii. Jednocze�nie wchodz�c na rynki krajowe swoich konkurentów, 
maj� do pokonania wi�ksze ograniczenia ni� s� stawiane firmom zagranicznym w USA. Ameryka�skie 
przedsi�biorstwa pod wzgl�dem zaawansowania technologicznego, zwłaszcza w dziedzinie medycyny, 
aerokosmonautyki i wyposa�enia wojskowego, znajduj� si� w �wiatowej czołówce, chocia� ich przewaga po 
zako�czeniu II wojny �wiatowej znacznie si� zmniejszyła. Szybkie tempo post�pu technologicznego 
doprowadziło do powstania "dwuwarstwowego rynku pracy", w którym ni�sza, pozbawiona edukacji i 
umiej�tno�ci technicznych warstwa nie otrzymuje podwy�ek, ubezpieczenia zdrowotnego i innych �wiadcze�. 
Od 1975 roku praktycznie wszystkie podwy�ki przychodów gospodarstw domowych przej�ło 20% 
gospodarstw o najwy�szych dochodach. W latach 1994-1999 nast�pił znaczny wzrost rzeczywistej produkcji, 
niski był poziom inflacji, a poziom bezrobocia spadł do 5%. Długofalowymi problemami pozostaj� 
nieodpowiednie inwestycje w infrastrukturze gospodarczej, gwałtownie rosn�ce koszty opieki medycznej w 
starzej�cym si� społecze�stwie, znaczny deficyt handlowy i stagnacja przychodów w gospodarstwach 
domowych najbiedniejszych grup ekonomicznych. Prognozy na rok 2000 zaciemniaj� problemy ekonomiczne 
Japonii, Rosji, Indonezji, Brazylii i wielu innych pa�stw, natomiast po�ród zagro�e� krajowych najwi�kszym 
potencjalnie problemem jest wysoki poziom cen akcji w porównaniu do dochodów korporacji. 
 
PKB: 9,255 bilionów USD 
Wzrost PKB: 4,1% 
Inflacja: 2,2% 
Zatrudnienie: zarz�dzanie i kadra wysoko wyspecjalizowana 30,3%, pracownicy techniczni, administracyjni 
i handel 29,2%, usługi 13,4%, przemysł, górnictwo, transport i rzemiosło 24,5%, rolnictwo, le�nictwo i 
rybołówstwo 2,6% (1999) 
Bezrobocie: 4,2% 
Produkcja energii elektrycznej: 3 620 000 mln. KWh 
�ródła energii: paliwa kopalne 70,34%; energia wodna 8,96%; energia atomowa 18,61%; inne 2,09% (1998) 
Rolnictwo – uprawy: pszenica, inne zbo�a, kukurydza, owoce, warzywa, bawełna, produkty le�ne 
Rolnictwo – hodowla: wołowina, wieprzowina, drób, nabiał, ryby 
Eksport - surowce i produkty: dobra inwestycyjne, samochody, surowce i materiały przemysłowe, dobra 
konsumpcyjne, produkty rolne 
Import - surowce i produkty: ropa naftowa, rafinowane produkty petrochemiczne, maszyny, samochody, 
dobra konsumpcyjne, surowce dla przemysłu, �ywno�� i napoje 
Eksport - najwa�niejsi partnerzy: Kanada 23%, Meksyk 12%, Japonia 8%, Wielka Brytania 6%, Niemcy 
4%, Francja 3%, Holandia 3% (1998) 
Import - najwa�niejsi partnerzy: Kanada 19%, Japonia 13%, Meksyk 10%, Chiny 8%, Niemcy 5%, Wielka 
Brytania 4%, Tajwan 4% (1998) 
 

Ludno�� 
 
Liczba ludno�ci: 275 562 673 
Struktura wiekowa: 0-14 lat: 21,25% (m 29956875; k 28597880); 15-64 lat: 66,11% (m 90345154; k 
91827471); 65 lat i wi�cej: 12,64% (m 14472865; k 20362428) (2000) 
Przyrost naturalny: 0,91% 
Kobiety/M��czy�ni: 51,1% / 48,9% 
�rednia �ycia kobiet: 79,9 lat 
�rednia �ycia m��czyzn: 74,24 lat 
Analfabetyzm: 3% 
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Grupy etniczne: biali 83,5%, czarni 12,4%, Azjaci 3,3%, Indianie 0,8% (1992); nie ma osobnego 
wydzielenia dla potomków emigrantów z Ameryki Łaci�skiej, s� oni zaliczani do odpowiedniej grupy 
spo�ród wy�ej wymienionych 
  

Ł�czno�� i komunikacja 
 
System telefonii: system ł�czno�ci krajowej: rozbudowany system �wiatłowodów, przekazu krótkofalówkami, 
kabli współosiowych i krajowych satelitów zapewnia ka�dego rodzaju obsług�; szybko rozwijaj�cy si� system 
telefonii komórkowej, obsługuj�cy poł�czenia krajowe; system ł�czno�ci mi�dzynarodowej: 24 systemy kabli 
oceanicznych; naziemne stacje satelitarne - 61 Intelsat (45 Atlantyk i 16 Ocean Spokojny), 5 Intersputnik 
(rejon Atlantyku) i 4 Inmarsat (Ocean Spokojny i rejon Atlantyku) (2000) 
Telefony: 178 milionów; 55,312 mln telefonów komórkowych 
Stacje radiowe: 10018 
fale długie i �rednie około 5000, UKF około 5000, fale krótkie 18 (1998) 
Stacje telewizyjne: 2 plus 7 stacji przeka�nikowych (1997) 
Sie� kolejowa: 240 000 km 
Sie� drogowa: 6 348 227 km utwardzonych 3 732 757 km (w tym 88 727 km autostrad), nieutwardzonych 2 
615 470 km 
Drogi wodne: 41 009 km 
Flota handlowa: 15 574 117 DWT 
Porty lotnicze: 14 572 w tym 5174 o nawierzchni utwardzonej i 9398 nieutwardzonej; tak�e 118 portów 
lotniczych dla helikopterów 
Flota handlowa: statków ponad 1000 GRT: 386, w tym: holowniki barek 10, masowców 67, drobnicowców 
28, chemikaliowców 14, masowców uniwersalnych 2, kontenerowców 84, zbiornikowców do gazu 
skroplonego 10, transportowców wielofunkcyjnych do przewozu wielkich ładunków 3, pasa�erskich 7, 
pasa�ersko-towarowych 1, tankowców 104, statków typu ro-ro 43, pasa�erskich �eglugi przybrze�nej 3, 
tankowców wyspecjalizowanych 1, do przewozu pojazdów 9 (1999) 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ODWIEDZAJ	CYCH USA 
Waga 
W ameryka�skich sklepach nie sprzedaje si� na kilogramy, tylko funty i uncje. Funt to około 0,45kg, dzieli 
si� na 16 uncji. 
Długo�� 
W Ameryce nie u�ywa si� metrów, tylko cale, stopy, jardy, mile. Cal (inch) to ok. 2,54 cm. Nie dzieli si� na 
10, ale na cz��ci 1/2, 1/4,1/8,1/16... Odległo�ci w Ameryce podaje si� w milach, jardach i stopach. Mila to ok. 
1,6 kilometra. Jard to prawie metr. Stopa = 12 cali, około 30 centymetrów. Pr�dko�� podawana jest w 
milach na godzin�: 25mph to 40km/godz. 
Temperatura 
Tu lepiej nie próbowa� przelicza�, tylko przyzwyczai� si�. 32F = OC. 80F - gor�co. 100F – bardzo gor�co. 
0F - bardzo zimno. Minus 40F - zima stulecia. 
Obj�to�� 
Ameryka�ski galon to ok. 3,75litra. Na galony sprzedaje si� benzyn�. Ale ju� piwo czy olej kupisz równie� 
na kwarty - to prawie litr. Wódk� sprzedaje si� w litrach (1,75 litra to "ucho"). 
Powierzchnia 
Tu u�ywa si� stóp kwadratowych i akrów. Akr to taki ameryka�ski wynalazek = 4840 jardów 
kwadratowych (ok. 4050 metrów kw.), podaje si� tak powierzchni� ziemi. W stopach mo�na zmierzy� dywan 
albo dach. 
Czas 
Na szcz��cie godzina ameryka�ska jest taka sama, jak polska. Ale u�ywa si� tylko zegara 12-godzinnego. 
1pm to nasza  13.00.  �eby było zabawniej ,  12.30pm to  nasze  0.30.  Zapis daty jest lekko 
nienormalny - obowi�zuje kolejno�� miesi�c/dzie�/rok. 
Inne liczby 
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W USA 1 000 000 000 to bilion (u nas miliard). 
Policja 
Dzieli si� na miejsk�, stanow� i federaln�. 
Miejska to tacy na koniach (w parkach i centrum), piesi (rzadko) i w radiowozach. Stanowych 
najłatwiej spotka� na autostradach (z radarem, czasem w autach bez oznacze�). Nie wolno z nimi 
dyskutowa� ani dawa� pieni�dzy. Federalni - zajmuj� si� narkotykami, terrorystami, ciekawymi 
zabójstwami. Na co dzie� nie ma si� z nimi do czynienia. Ka�dy policjant, równie� miejski, ma bro� i 
ch�tnie jej u�yje. W przypadku zatrzymania samochodu NIE wolno z niego wysiada�, dopiero na polecenie. 
TRZEBA wykonywa� wszystkie polecenia policjanta. 
Prywatno�� 
To podstawa (nie tylko własno��). Za zrobienie zdj�cia komu� bez jego zgody mo�na mie� nielichy kłopot. 
Dlatego z aparatem mo�na i�� nad jezioro, do parku czy muzeum, ale i tam lepiej patrze�, kogo si� w tle 
fotografuje.  
W domu 
W sieci elektrycznej jest 110 (a wła�ciwie 120) Volt. W Chicago, poniewa� jest du�o Polaków, mo�na kupi� 
transformator 110/220, ale oczywi�cie nie w ka�dym sklepie. Kuchenki 
gazowe, nawet te pami�taj�ce wojn� w Wietnamie, zapalaj� si� 
samoczynnie - bez dodatkowych przycisków itp. Telewizja - zupełnie inny 
system ni� w Europie, o ile u nas sprzedaje si� sprz�t wielosystemowy tam 
jest tylko NTSC. Zarabiaj� na tym ró�ne firmy, przegrywaj�ce kasety nagrane 
w PAL-u na miejscowe. Ameryka�skie okna otwiera si� przesuwaj�c do 
góry, czasami (jak si� popsuje) mo�e gwałtownie spa�� - warto o tym 
pami�ta� wystawiaj�c głow� na zewn�trz. Okna stare (drewniane) 
przewa�nie s� w takim stanie, �e lepiej ich w ogóle nie otwiera�. Przewa�nie 
do mieszkania (nie tylko domku) mo�na wej�� albo od frontu (prosto do 
living-roomu) albo tylnymi schodami (i prosto do kuchni, przez porch). 
Innym straszydłem na typowym wi�kszym budynku s� schody 
przeciwpo�arowe. Stropy z betonu s� tylko w drapaczach chmur - wsz�dzie 
indziej s� drewniane, dlatego zawsze bardzo dobrze słycha� s�siadów z góry. 
Prawo 
W USA obowi�zuje jedna konstytucja, ale ka�dy stan ma inne przepisy, 
podatki, policj� itp. Czasami jest to bez sensu - np. w jednym mo�na i�� do 
wi�zienia za głoszenie teorii Darwina. W cz��ci USA obowi�zuje kara 
�mierci - w zale�no�ci od stanu krzesło elektryczne, komora gazowa, 
zastrzyk trucizny, powieszenie, w dwóch nawet rozstrzelanie. S�d w USA to cz�sto co� nienormalnego -
zabójca jest uniewinniany, bo policjant powiedział do niego "czarnuchu", niewinny czeka na kar� �mierci, 
bo jeden �wiadek przysi�gał, �e go gdzie� widział. RAZ ZAS	DZONY, EWIDENTNIE 
NIESPRAWIEDLIWY WYROK, NIEŁATWO ZMIENI
 - W USA ZAKŁADA SI�, �E �WIADKOWIE 
NIE KŁAMI	, A S	DY S	 NIEOMYLNE. Niektóre zakazy, jasne dla miejscowych, Polakowi wydadz� si� 
dziwne - po zmroku nie wolno łazi� po parku, nie wolno oddawa� moczu "pod drzewkiem", nie wolno pi� 
alkoholu na ulicy (ale zawarto�ci papierowych torebek nikt nie sprawdza), nie wolno PRZEWOZI
 w 
samochodzie alkoholu (poza baga�nikiem), ani nie mog� go pi� pasa�erowie (chyba �e kierowca jest od 
nich odgrodzony). Poza tym wszystko jest dozwolone - mo�na np. le�e� na chodniku (byle nie nago), mo�na 
by� bezdomnym (je�li si� chce), mo�na siedzie� z transparentem pod urz�dem... 
Wyznania 
Ameryka nie jest pa�stwem ko�cielnym - ale w s�dzie przysi�ga si� na Bibli�, na dolarach (od 1953 roku) 
pisze "In God We Trust". Amerykanie lubi� obnosi� si� ze swoj� wiar�. Wi�kszo�� to chrze�cijanie, ale 
rzadko katolicy.  
Wojsko 
Jest zawodowe. Konstytucja nie zezwala na u�ycie wojska w kraju - dlatego jest jeszcze Gwardia 
Narodowa, co�  jak wojska wewn�trzne.  
Muzea, ogrody botaniczne, ZOO 
S� prywatne. Ale obowi�zuje zasada made in komuna -w jednym dniu w tygodniu jest zawsze wolny wst�p. 
Obiekty te, podobnie jak Ameryka�skie wie�owce, przytłaczaj� wielko�ci� i bogactwem. Do muzeum warto 
i�� rano - nie sposób obej�� całego w dzie�. Wst�p do ogrodów botanicznych i miejskich ZOO jest 
darmowy.  
Sklepy 
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Wszystkie ceny podawane s� netto -VAT jest doliczany dopiero przy kasie. W stanie Illinois (tam jest 
Chicago) jest on najwy�szy w USA - 8,75% (osiem !!!), ale na lekarstwa i surow� �ywno�� 2% (!!! tak, 
dwa!!!). W Indiana i Nowym Jorku podstawowy VAT to 5% (słownie pi�� !!!). Praktycznie wszystko jest 
samoobsługowe. Du�e (u nas mówi si� - hipermarkety) s� całodobowe otwarte siedem dni w tygodniu.  
Podatki 
Musz� płaci� wszyscy, którzy wypłat� dostaj� w formie czeku. Specjali�ci od rozlicze� zarabiaj� du�o, je�li 
wymy�l�, jak zmniejszy� podatek. Podatek dochodowy jest mniej wi�cej jak u nas (tylko progi nieco wy�sze), 
VAT du�o ni�szy, akcyza od paliw i alkoholi te� ni�sze ni� w Polsce.  
Emerytura 
Pa�stwowa bierze si� z podatków, prawo do niej nabywa si� ju� po 40 kwartałach pracy, ale zale�y od tego, 
ile si� płaciło. Niestety, trzeba jeszcze do�y� odpowiedniego wieku. Nie jest tego du�o (ok. 
1000$/miesi�c po 30 latach przy przeci�tnych zarobkach) - jak na USA. Ale s� dodatkowe ró�ne fundusze, 
nieporównywalne do tego, co znamy z "drugiego" i "trzeciego filaru". My�l�cy Amerykanin �yje na 
emeryturze dostatnio i spokojnie. 
Słu�ba zdrowia 
Jak prawie wszystko w USA płatna, ale płaci przewa�nie ubezpieczenie - wa�ne jest, aby ubezpieczy� si� w 
dobrej firmie. Szpital w USA to nie umieralnia czy dom starców - le�y si� tylko tyle, ile trzeba. Dla 
pozostałych s� ró�ne "domy staro�ci" i hospicja. W przykładowym, dobrym szpitalu na 700 łó�ek (klinika 
w Oak Lawn, cz��� Chicagolandu) jest zatrudnionych ponad 700 lekarzy (!) i około 9 tysi�cy osób 
personelu (!!!). Wszystko to dotyczy prywatnych szpitali (jest ich wi�kszo��, na pobyt sta� ka�dego 
przeci�tnego ubezpieczonego Amerykanina) 

 
CHICAGO 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

Chicago – miasto drapaczy chmur – nale�y do najnowocze�niejszych w Stanach Zjednoczonych. Mo�na tu 
podziwia� wspaniałe przykłady nowoczesnej architektury 
wielkomiejskiej, od budynków projektowanych przez Franka 
Lloyda Wrighta pocz�wszy, a na dominuj�cym nad miastem, 
widocznym w promieniu kilkuset mil, 110-pi�trowym wie�owcu 
Searsa sko�czywszy. Bezsprzecznie Chicago stanowi kulturalne i 
finansowe centrum �rodkowej cz��ci kraju – w �ródmiejskiej 
dzielnicy Loop mieszcz� si� filie najwi�kszych firm 
ameryka�skich oraz giełdy towarowe, których obroty składaj� si� 
na jedn� trzeci� �wiatowego handlu produktami rolnymi i 
przemysłowymi. Do atrakcji turystycznych nale�� wspaniałe 
muzea (zwłaszcza Art Institute of Chicago), restauracje, zawody 
sportowe i imprezy kulturalne, jednak najsilniejsz� stron� miasta 
stanowi� koncerty, zwłaszcza jazzowe i bluesowe. Scena rockowa nale�y do najlepszych w kraju. W Chicago 
prawie wszystko jest ta�sze ni� w innych regionach USA – jedzenie w restauracjach kosztuje o wiele mniej 
ni� w Nowym Jorku czy Los Angeles, a smakuje równie dobrze. Mieszka�cy Chicago s� do�� uczynni i – 
cho� zapewne nie przyznaliby si� do tego – lubi� przechwala� si� osi�gni�ciami miasta. 
 
Orientacja w Chicago jest prosta: ulice tworz� czworoboczn� siatk� i s� numerowane kolejno, poczynaj�c od 
State i Madison (State ma numery 0 na wschodzie i zachodzie, a Madison – numery 0 na północy i południu). 
W granicach administracyjnych Chicago znajduje si� 20 mil wybrze�a jeziora Michigan. Jezioro to jest nie 
tylko pi�kne – stanowi równie� dobry punkt orientacyjny, le�y bowiem po wschodniej stronie miasta. Główna 
ulica Chicago to Michigan Avenue; ł�czy ona muzea i parki nad jeziorem z g�sto zabudowanymi drapaczami 
chmur centrum i rozci�gaj�cymi si� na północ, południe i zachód dzielnicami o znacznie ni�szej zabudowie. 
To tutaj mo�na na własnej skórze przekona� si� o sile The Hawk – wiatru wiej�cego znad jeziora. Rzeka 
Chicago przecina �rodek miasta, oddzielaj�c centrum biznesu od handlowej i rozrywkowej dzielnicy North 
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Side. Ci�gnie si� ona przez Near North i Gold Coast po galerie i pracownie artystyczne w River North oraz 
sympatyczne Old Town, a tak�e zamieszkane przez młodych przedstawicieli wolnych zawodów Lincoln Park, 
Wrigleyville i Lackeview oraz modne Wicker Park (najlepszy w Chicago rejon nocnych, niedrogich 

rozrywek). 
 
W przeciwie�stwie do bogatej North Side, South Side przypomina nieco nowojorski 
Bronx. Dzielnica jest ogromna, miejscami bardzo uboga i nie cieszy si� dobr� opini�, 
warto jednak zwiedzi� niektóre jej zak�tki, chocia� nawet w dzie� nie wsz�dzie mo�na 
czu� si� bezpiecznie. Bez w�tpienia nale�y odwiedzi� utrzymane w stylu neogotyckim 
miasteczko studenckie University of Chicago oraz pobliski Hyde Park, w którym 
znajduje si� Museum of Science and Industry, jedno z najwi�kszych i najcz��ciej 
odwiedzanych w USA.                             
Podmiejskie dzielnice Chicago pozbawione s� raczej turystycznych atrakcji – wyj�tek 
stanowi rodzinny dom Ernesta Hemingwaya, znajduj�cy si� w poło�onym w 

zachodniej cz��ci Oak Park, oraz kilka budowli Franka Lloyda Wrighta. 
 

  
W �WIECIE BIZNESU 

 
Kilka ogólnych zasad ameryka
skiego biznesu: 
 
• W ameryka�skim �wiecie bardzo liczy si� współzawodnictwo. 
• Powiedzenie ‘czas to pieni�dz’  jest traktowane niezwykle powa�nie. 
Biznesmeni musz� nauczy� si� szybko podejmowa� decyzje, i by� pewni siebie 
oraz swoich umiej�tno�ci, kiedy przedstawiaj� swoje oferty. 
• Pieni�dze w USA s� priorytetem i podczas ró�nego rodzaju dyskusji i 
konfrontacji s� najlepszym argumentem na zwyci�stwo w takiej potyczce. Status 
społeczny, rasa, płe� nie odgrywaj� tu3taj znacz�cej roli. Tak naprawd� licz� si� 
przede wszystkim pieni�dze. Ameryka�scy biznesmeni to raczej oportuni�ci, którzy s� gotowi na daleko id�ce 
ust�pstwa i zmiany, je�li to przyniesie im du�e korzy�ci finansowe. 
• Amerykanie podczas negocjacji, ale tak�e podczas zwykłej rozmowy, nie znosz� milczenia. Cisza jest 
dla nich ogromnie kr�puj�ca i robi� wszystko, aby do takich sytuacji nie dopu�ci�. 
• Generalnie amerykanie nie maj� problemu z wypowiedzeniem słowa ‘nie’. Nie wahaj� si� z 
odmówieniem komu� zrobienia czego�, je�eli nie widz� w tym �adnych korzy�ci dla siebie. S� asertywni, 
pewni siebie, bardzo bezpo�redni i raczej bez skr�powania powiedz� nam, �e nie zgadzaj� si� z naszym 
punktem widzenia. Ten styl komunikacji mo�e wprawia� w zakłopotanie cudzoziemców, którzy nie 
przywykli do takiego rodzaju prowadzenia konwersacji. 
• Kolejna wa�na cecha przeci�tnego ameryka�skiego biznesmena to upór. Amerykanie wierz�, �e z 
ka�dej sytuacji jest jakie� wyj�cie i ka�dy problem da si� jako� rozwi�za�. I tego ‘złotego �rodka’ poszukuj� z 
ogromn� determinacj� i zawzi�ciem 
 
 
1. SPOTKANIE 
- W USA pracuje si� od poniedziałku do pi�tku w godzinach 8.30, 9.00 – 17.00, 18.00. Nale�y 
zaznaczy�, �e wielu ludzi zostaje jeszcze po godzinach. 
- Z zasady wszelkie spotkania musz� by� zapowiedziane i umówione. 
- Na zaproszeniach, ale te� i w innych listach, Amerykanie pisz� najpierw miesi�c, potem dzie� a na 
ko�cu rok. 
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- W wi�kszo�ci  ameryka�skich miast wyst�puj� korki na ulicach, dlatego te� watro wyj�� nieco 
wcze�niej, aby nasz biznesowy partner nie musiał czeka�. Je�li wiemy, �e si� spó�nimy, w dobrym gu�cie jest 
telefon do osoby, która na nas czeka i przeprosiny. 
- Je�li zostali�my zaproszeni na posiłek, na lunch b�d� obiad, musimy przyj�� dokładnie na wyznaczon� 
godzin�. Je�eli propozycja dotyczyła cocktail party, kilkuminutowe spó�nienie zostanie zaakceptowane. 
 
2. UBRANIE 
Na pierwsze spotkanie nale�y ubra� si� dosy� tradycyjnie – panowie garnitur, panie elegancki kostium lub 
tak�e garnitur.  W USA strój biznesowy jest jednak bardzo ró�norodny.             W niektórych cz��ciach kraju 
(szczególnie na Wschodzie) obowi�zuje dosy� tradycyjny, elegancki strój. Natomiast na Zachodzie 
dopuszczalne s� tak�e bardziej sportowe i mniej oficjalne zestawienia. 
 
3. J�ZYK BIZNESU 
 
Nale�y by� przygotowanym na to, �e wi�kszo�� rozmów i negocjacji przebiega� b�dzie w j�zyku angielskim. 
Amerykanie z zasady znaj� tylko ten j�zyk, niektórzy posługuj� si� tak�e hiszpa�skim. Amerykanie mówi� 
bardzo szybko i dosy� gło�no, zatem na pocz�tku mog� pojawi� si� drobne trudno�ci ze zrozumieniem 
naszego ameryka�skiego partnera biznesowego. Trzeba tak�e podkre�li�, �e ameryka�ski j�zyk biznesu jest 
pełen idiomów, przewa�aj� tutaj głównie te, które s� zwi�zane 
ze sportem ( touch base, ballpark figures, call the shots, team 
players, game plan ). Gdy mamy problemy ze zrozumieniem 
naszego rozmówcy, koniecznie nale�y poprosi� go o 
powtórzenie b�d� wyja�nienie. 
 Podczas nawi�zywania konwersacji Amerykanie cz�sto zadaj� 
pytanie: What do you do? Tego rodzaju pytanie nie jest 
wyrazem ich w�cibstwa czy te� zarozumiało�ci. Zazwyczaj w 
ten sposób okazuj� zainteresowanie nasz� ofert�. 
Komplementy podczas prowadzenia negocjacji s� bardzo 
po��dane, a wr�cz wymagane. Dozwolone s� nawet pochwały 
na temat stroju, wygl�du itd. 
 
Amerykanie uwielbiaj� si� �mia�, bawi� i �artowa�. Lubi� tak�e przebywa� w towarzystwie ludzi 
zadowolonych z �ycia, przyja�nie i optymistycznie nastawionych do �wiata. Jednak w rozmowach 
dotycz�cych religii czy te� przynale�no�ci rasowej, �miech jest raczej nie na miejscu. 
 
4. TEMATY, KTÓRYCH NIE NALE�Y PORUSZA 
Nale�y unika� dyskusji na temat religii, polityki, aborcji, rasizmu, seksizmu etc. Zdecydowanie nie wypada 
równie� zadawa� pyta� dotycz�cych stanu cywilnego kobiety, z któr� rozmawiamy (chyba, �e ona sama 
wyrazi ch�� opowiedzenia nam o tym). 
 
5. ZWRACANIE SI� DO SIEBIE 
W Ameryce panuje zasady, �e zwracamy si� do siebie po imieniu. Jednak, gdy spotykamy kogo� po raz 
pierwszy, nale�y u�ywa� tytułów  (MR albo MRS) i nast�pnie doda� nazwisko naszego rozmówcy. Tak 
zwracamy si� do czasu, kiedy osoba zaproponuje nam przej�cie na ‘ty’. 
 Tytuły jakich nale�y u�ywa� to: Dr, MS, MISS, MRS, MR. Je�li nie jeste�my pewni, co do stanu cywilnego 
kobiety, z któr� rozmawiamy, bezpieczne jest u�ycie tytuły MS                      (wymawiany jako ‘miz’) 
 
6. DAWANIE PREZENTÓW 
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Dawanie prezentów to z pewno�ci� miły gest, ale nie jest konieczny, je�li chodzi o ameryka�skie zwyczaje w 
biznesie. Jednak, gdy zdecydujemy si� ju� na to, pami�tajmy o kilku zasadach: 
• Prezent dajemy po zako�czeniu posiłku. Musimy by� przygotowani na to, �e Amerykanin natychmiast 
rozpakuje podarek i poka�e go wszystkim dookoła. 
• Dobrym pomysłem na prezent jest podarowanie rzeczy zwi�zanej b�d� przywiezionej z naszego kraju. 
Obdarowanie kobiet perfumami albo ubraniami nie jest wskazane, albowiem to dosy� intymne prezenty. 
• Gdy składamy wizyt� w domu naszego ameryka�skiego kontrahenta prezent b�dzie mił� 
niespodziank� dla niego i zostanie to z cał� pewno�ci� docenione. 
 

 
 
 
Obyczaje dotycz�ce spotka
 biznesowych: 
PORA DNIA 
- Dosy� popularne w Ameryce jest �niadanie biznesowe. Mo�na je zacz�� nawet ju� o 7 rano. 
- W weekendy praktykowany jest tzw. ‘brunch’- poł�czenia lunchu i 
�niadania (odbywa si� zazwyczaj w porach 11 – 14) 
- Podczas biznesowego spotkania stałym posiłkiem jest lunch (ok.12 
b�d� 14). Podczas lunchu nale�y by� ostro�nym z alkoholem. Nasz 
ameryka�ski partner mo�e z aprobat� przyj�� tak� propozycj�. Mo�e si� tak 
równie� zdarzy�, �e jest on zawzi�tym przeciwnikiem spo�ywania alkoholu 
podczas lunchu. (Nie zapominajmy, �e lunch z zało�enia jest lekkim 
posiłkiem, po zako�czeniu którego wraca si� do pracy). Je�li nie jeste�my 
pewni reakcji Amerykanina, lepiej zrezygnujmy z tej propozycji. 
- W USA spotkania w interesach organizuj� si� bardzo cz�sto w niedziel�. Trzeba wi�c zarezerwowa� 
sobie czas tak�e i w ten dzie�. 
 
W RESTAURACJI 
- Je�li zostali�my zaproszeni do restauracji, płaci zazwyczaj ten , kto zaprosił. Jednak trzeba by� 
przygotowanym na to, �e Amerykanie nie zawsze wychodz� z tak� inicjatyw�. Wówczas musimy sami 
pokry� własny rachunek. 
- Gdy w spotkaniu uczestniczy wi�ksza liczba osób, zasada –‘ka�dy płaci za siebie’ jest ogólnie przyj�t� 
norm�.  
- Je�li to my zapraszamy naszego ameryka�skiego kontrahenta i chcemy zapłaci� za jego posiłek, 
powinni�my to jasno zaznaczy�, u�ywaj�c na przykład wyra�e�: ‘It’s on me’ albo ‘I’d like to buy you lunch’ 
 
W DOMU AMERYKA�SKIEGO KONTRAHENTA: 
- W USA norm� jest zaproszenie partnera w interesach do domu. 
- Przed przyj�ciem nale�y zadzwoni� i powiadomi� za ile czasu b�dziemy. 
- Amerykanin oprowadzi nas po całym domu i ogrodzie. Zechce pokaza� jak ma urz�dzone 
poszczególne pokoje itd. 
- Nie nale�y odmawia� jedzenia i picia. Gdy mamy ochot� zje�� dokładk� albo napi� si� czego�, trzeba 
o tym powiedzie� bez skr�powania 
 
 
 Normy społeczne: 
- Palimy tylko w wyznaczonym miejscu. Zanim zapalimy papierosa, nale�y grzecznie zapyta�, czy kto� 
nie ma nic przeciwko temu, albo te� poczeka� i zorientowa� si�, czy kto� w towarzystwie jeszcze pali. 
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Restauracje maj� wydzielone strefy dla pal�cych i niepal�cych. W wi�kszo�ci hoteli obowi�zuj� tak�e taki 
podział. 
- Na powitanie podajemy r�k� zarówno m��czyznom jak i kobietom. Amerykanie unikaj� �ciskania, 
całowania itd. jako gestu powitalnego (to jest zarezerwowane dla bardzo bliskich osób).  
- Podczas rozmowy nale�y stra� si� zachowa� odległo�� ok. 60 cm od naszego rozmówcy. Mniejsza 
odległo�� mo�e by� dla Amerykanina kr�puj�ca i mało komfortowa. 
- Kiedy siadamy, mo�emy przybra� pozycj�, która jest dla nas najwygodniejsza. Zało�enie nogi na 
nog�, czy oparcie nogi o krzesło nie jest postrzegane w USA jako co� niegrzecznego b�d� obra�liwego. 
Jednak nale�y pami�ta�, �e podczas pierwszych formalnych spotka� nie wolno przybiera� a� tak swobodnych 
póz. 
 
 
Poradnik dla odwiedzaj�cych Chicago 
 
 
POCZTA 
 
Urz�dy pocztowe s� czynne od poniedziałku do pi�tku od 9.00 do 17.00 i w soboty od 9.00 do 12.00. 
Skrzynki pocztowe, w kolorze niebieskim, zazwyczaj stoj� na rogach ulic. Wysłanie listu na terenie USA o 
wadze do 1 uncji (ok. 28 g) kosztuje 33 centy; na kopercie trzeba napisa� kod pocztowy (zip code) oraz adres 
nadawcy. Przesyłki lotnicze do Europy w�druj� około siedmiu dni. Przesłanie widokówki kosztuje 0,55 $, a 
listu o wadze do pół uncji (praktycznie jednej, cienkiej kartki) – 0,60 $.  
 
W ostatniej linijce adresu zawsze podaje si� skrót oznaczaj�cy stan, np. Kalifornia – CA, Teksas – TX lub 
jego pełn� nazw� oraz pi�ciocyfrowy kod pocztowy. Czasem kod uzupełniaj� cztery dodatkowe cyfry, ale nie 
s� one istotne. Listy bez kodu pocztowego cz�sto gin� lub w najlepszym przypadku dostarczane s� z 
opó�nieniem. Kod pocztowy zazwyczaj mo�na znale�� w ksi��ce telefonicznej danego rejonu, te z kolei 
dost�pne s� na poczcie. 
 
Listy mo�na tak�e wysyła� na ‘poste restante’ (c/o General Delivery), na adres poczty w danym mie�cie. 
Adres musi w tym wypadku zawiera� kod pocztowy. Przesyłka jest przechowywana tylko przez 30 dni, po 
czym odsyła si� j� z powrotem do nadawcy (nale�y wi�c poda� na kopercie adres zwrotny). Wysyłaj�c list do 
kogo� na adres innej osoby, nale�y na kopercie napisa� tak�e jej nazwisko poprzedzone skrótem „c/o” (care 
of), w przeciwnym wypadku list mo�e zosta� odesłany do nadawcy.  
 
Wysyłka paczek obwarowana jest bardzo szczegółowymi przepisami: pakowa� mo�na wył�cznie w specjalne 
kartony dost�pne na poczcie, które zakleja si� według specjalnych instrukcji (podawanych na wst�pie ksi��ki 
adresowej Yellow Pages). Aby wysła� cokolwiek za granic�, trzeba wypełni� zielon� deklaracj� celn�, 
dost�pn� w urz�dach pocztowych. 
 
 
TELEFON 
 
Obcokrajowcy s� zwykle pod wra�eniem tempa pracy i efektywno�ci ameryka�skiej telekomunikacji. W USA 
działa ogromna liczba konkuruj�cych ze sob� lokalnych firm telefonicznych, z których wiele wywodzi si� z 
dawnego monopolisty Bell System (jego nast�pc� jest ogólnokrajowa sie� AT&T). Telefony publiczne w 
miastach znajduj� si� dosłownie na ka�dym kroku. Automaty przyjmuj� monety 0,25 $, 0,10 $ i 0,05 $. Koszt 
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rozmowy lokalnej z telefonu publicznego wynosi najcz��ciej 0,25 $. Gdy ko�czy si� opłacony czas rozmowy, 
nagrany głos informuje o konieczno�ci dopłaty.  
 
Obecnie w Stanach Zjednoczonych istnieje około stu trzycyfrowych numerów 
kierunkowych (area codes). Niektóre numery w obr�bie tego samego numeru 
kierunkowego s� tak odległe, �e rozmowy traktowane s� jak strefowe (zone calls) – 
znacznie dro�sze od lokalnych i wymagaj�ce niekiedy wykr�cenia „1” przed 
siedmiocyfrowym numerem. Jeszcze dro�sze s� rozmowy zamiejscowe, na które 
potrzeba sporo drobnych. Ta�sze taryfy obowi�zuj� w godzinach od 18.00 do 8.00, a 
przede wszystkim mi�dzy 23.00 a 8.00. Rozmowy z telefonów prywatnych kosztuj� o 
wiele mniej ni� z automatów publicznych.  
 
Rozmowy z pokoju hotelowego bywaj� dro�sze ni� z telefonu publicznego, chocia� zdarzaj� si� hotele 
oferuj�ce bezpłatne rozmowy lokalne. O szczegóły trzeba spyta� w recepcji. Coraz wi�cej automatów 
telefonicznych przystosowanych jest do przyjmowania kart kredytowych. Ka�dy posiadacz konta w banku 
ameryka�skim mo�e otrzyma� kart� płatnicz� AT&T (informacje 1-800/2255288). 
 
Wiele instytucji i firm posiada bezpłatne infolinie (toll-free), rozpoczynaj�ce si� od 1-800 (czasem 1-888 lub 
1-877). Za poł�czenie z numerami rozpoczynaj�cymi si� od 1-900 (rozmaite seks-telefony, wyniki sportowe 
itp.) płaci si� znacznie wi�cej ni� w przypadku zwykłych poł�cze�.  
 
Poł�czenia mi�dzynarodowe uzyskuje si� z telefonów prywatnych lub (dro�ej) publicznych. Je�li to tylko 
mo�liwe, nale�y si� wystrzega� dzwonienia z pokoju hotelowego. W razie potrzeby mo�na liczy� na pomoc 
telefonistki z centrali mi�dzynarodowej (tel. 00), która co 3 minuty przerywa rozmow�, prosz�c o wrzucenie 
nast�pnych monet.  
 
Poł�czenia z Polsk� s� najta�sze mi�dzy 24.00 a 7.00. Trzy minuty w ruchu automatycznym z telefonu 
publicznego kosztuj� ok. 10 $, z telefonu prywatnego – nawet poni�ej 4 $. Dzwoni�c z USA, nale�y wykr�ci� 
011, a nast�pnie kod kraju, z którym pragnie si� uzyska� poł�czenie: np. do Polski – 48. Aby dodzwoni� si� 
do USA, trzeba pami�ta� o dodaniu cyfry „1” przed numerem kierunkowym i numerem abonenta.  
 
Usługa Poland Direct pozwala dzwoni� do Polski na koszt abonenta. Numery dost�pu: ATT 1-8009930048, 
MCI 1-8003400048, Sprint 1-8008316348. Bezgotówkowe rozliczenia za rozmowy telefoniczne umo�liwiaj� 
tak�e mi�dzynarodowe karty telefoniczne (np. dost�pne w Polsce karty AT&T Global Calling czy Global 
One). 
 

 
 

CZAS 
 
Stany Zjednoczone to ogromny kraj rozci�gaj�cy si� na obszarze a� czterech stref czasowych, nie licz�c 
Alaski i Hawajów. Ró�nica czasu mi�dzy Polsk� a stref� wschodni�, obejmuj�c� stany od Atlantyku po 
Wielkie Jeziora i Appalachy, wynosi sze�� godzin (10.00 rano w Warszawie to, wg czasu 
�rodkowoeuropejskiego, 4.00 w nocy w Nowym Jorku). 
 
W strefie centralnej – od Chicago na zachód do Teksasu i na Wielkich Równinach – jest godzina ró�nicy 
wzgl�dem wschodniego wybrze�a. W strefie górskiej – Góry Skaliste i stany południowo-zachodnie – ró�nica 
wzrasta do dwóch godzin, a w strefie pacyficznej – w trzech stanach zachodniego wybrze�a i Nevadzie – 
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wynosi ju� trzy godziny. O kolejne dwie godziny (11 godz. wzgl�dem czasu obowi�zuj�cego w Polsce) 
przesuni�ty jest czas na Alasce i Hawajach. 
 

GODZINY PRACY I �WI�TA 

Niewiele �wi�t ma charakter ogólnonarodowy, niemniej jednak w tym ogromnym kraju ka�dego dnia kto� 
�wi�tuje. Wi�kszo�� uroczysto�ci - wystawy sztuki i rzemiosła, jarmarki, �wi�ta mniejszo�ci narodowych, 
festiwale muzyki, rodeo, konkurs budowy zamków z piasku - ma wymiar lokalny.  

Podczas wymienionych poni�ej �wi�t pa�stwowych sklepy, banki i urz�dy s� z reguły s� zamkni�te przez cały 
dzie�. W wi�kszo�ci stanów obchodzi si� te� �wi�ta stanowe, a w niektórych miejscach w Wielki Pi�tek 
pracuje si� tylko do południa. Tradycyjny turystyczny sezon letni trwa od Memorial Day do Labor Day i 
niektóre atrakcje dost�pne s� tylko w tym okresie.  

• 1 I - Nowy Rok  
• Trzeci pn. I - Urodziny Martina Luthera Kinga (ML King's 
Birthday)  
• Trzeci pn. II - Dzie� Prezydenta (President's Day)  
• 4 VII - Dzie� Niepodległo�ci (Independence Day)  
• Pierwszy pn. IX - �wi�to Pracy (Labor Day)  
• Drugi pn. X - Dzie� Kolumba (Columbus Day)  
• 11 XI - Dzie� Weteranów (Veterans' Day)  
• Ostatni czw. XI - �wi�to Dzi�kczynienia (Thanksgiving Day)  
• 25 XII - Bo�e Narodzenie  

ADRESY 
 
W terenie zabudowanym ulice na ogół przecinaj� si� pod k�tem prostym, tworz�c w ten sposób kwartały 
(blocks), czyli odcinki zwartej zabudowy od jednej przecznicy do nast�pnej. Numer domu podaje si� zawsze 
przed nazw� ulicy, przy czym pierwsze cyfry (jedna lub dwie) informuj� o tym, jak daleko kwartał, w którym 
znajduje si� dany budynek, le�y od jakiego� centralnego punktu (zwykle centrum miasta). Przykładowo 620 S 
Cedar Avenue - to szósty kwartał na południe od centrum. 
 
Spraw� zasadnicz� jest zwracanie uwagi na kierunki �wiata podane w adresie, takie jak "NW" (North West) 
czy "SE" (South East). 3620 SW Washington Boulevard le�y wi�c bardzo daleko od 3620 NE Washington 
Boulevard. 
 
 
 

PROWADZENIE BIZNESU W STANACH ZJEDNOCZONYCH 
 
1. UWAGI OGÓLNE DOTYCZ	CE PROWADZENIA DZIAŁALNO�CI GOSPODARCZEJ Z 
POLSKI LUB Z USA. 
1.1. Przepisy 
W Stanach Zjednoczonych obowi�zuje dualny system prawny - federalny i stanowy. Dlatego nale�y bra� pod 
uwag� dwa typy prawa/regulacji – poziom federalny i stanowy (w którym prowadzi si� interesy). 
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W Stanach Zjednoczonych system prawny jest oparty na prawie precedensów (common law), co oznacza 
opieranie si� na wyrokach s�dowych, które zapadły ju� wcze�niej w podobnych sprawach. Istnieje tak�e du�a 
ilo�� przepisów ustawowych, tak federalnych jak i stanowych. Przed rozpocz�ciem działalno�ci handlowej 
czy gospodarczej nale�y sprawdzi� stosowne przepisy, gdy� mog� one w znacz�cym stopniu wpłyn�� na 
rentowno�� planowanego przedsi�wzi�cia. 
1.2. Forma niektórych czynno�ci prawnych 
a. Zalecamy sporz�dzanie szczegółowych umów na pi�mie. Powinny one zawiera� detale zwi�zane z 
kontraktem, terminy, odpowiedzialno�� stron, sposoby rozwi�zywania sporów etc. 
b. W niektórych stanach istnieje równie� mo�liwo�� ustnego okre�lenia ustale�, które mog� by� uznane za 
cz��� umowy pisanej. 
b. Przy zawieraniu umów w kilku ró�nych stanach nale�y zwraca� uwag� na ró�nice w prawodawstwie tych 
stanów, np. w niektórych stanach ustalenia ustne mog� by� dopuszczane do interpretacji umowy pisanej, a w 
innych stanach, nie. 
c. W niektórych przypadkach, w transakcjach pomi�dzy podmiotami gospodarczymi (kupno-sprzeda�) 
potwierdzone zamówienie mo�e by� uwa�ane za kontrakt. 
Przepisy te znajduj� si� m.in. w Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach mi�dzynarodowych 
sprzeda�y towarów (CISG) lub w Uniform Commercial Code – Jednolitym Kodeksie Handlowym danego 
stanu. 
1.3. Wiarygodno�� partnera 
Sposoby sprawdzenia wiarygodno�ci partnera biznesowego przed podpisaniem umowy: 
• Zapoznanie si� z raportem kredytowym firmy 
• Zapoznanie si� z rejestrami publikowanymi przez Departamenty Stanu. 
Zawieraj� one ogólne dane na temat zarejestrowanych firm 
• Kontakt z lokaln� izb� handlow� (Chamber of Commerce) 
• W wypadku sprawdzania firm usługowych - kontakt z Department of Consumer Affairs, b�d� te� z Better 
Business Bureau  
• Zamówienie raportu na temat firmy w biurach zajmuj�cych si� informacj� gospodarcz� np. Dun & 
Bradstreet  
1.4. Preliminaria 
Rozpocz�cie działalno�ci gospodarczej przez podmiot zagraniczny wymaga zarejestrowania w odpowiednich 
organach stanowych (w zale�no�ci od formy prawnej), a tak�e uzyskania numeru podatkowego w federalnym 
urz�dzie podatkowym (Internal Revenue Service). 
Szczegółowy opis procedur znajduje si� w rozdziale 4. Obecno�� firmy w USA. 
1.5. Wynajem lokalu 
Jest to jedna z pierwszych czynno�ci (w przypadku zakładania biura w USA), 
jak� nale�y wykona� aby rozpocz�� działalno��. 
Istnieje mo�liwo�� skorzystania z tzw. “virtual office” – w przypadkach, które nie wymagaj� stałej obecno�ci 
pracowników, posiadania biura, zaplecza produkcyjnego czy magazynowego. Mo�na skorzysta� z takiej 
mo�liwo�ci w pocz�tkowym etapie działalno�ci lub dla presti�u. W tym celu nale�y zwróci� si� do firmy, 
która udost�pnia dany adres, wspólny z wieloma innymi wirtualnymi siedzibami firm. Firma prowadz�ca 
virtual office odbiera telefony, faxy, korespondencj�, zapewnia przekaz informacji, udost�pnia sale 
konferencyjne itp. W przypadku standardowego wynajmu lokalu, na okres powy�ej jednego roku, trzeba 
liczy� si� z dodatkowymi kosztami, w postaci zabezpieczenia – wadium, r�kojmi, gwarancji bankowej lub 
innych. Dotyczy to w szczególno�ci lokali biurowych w dobrych lokalizacjach. To samo dotyczy sytuacji gdy 
najemc� jest podmiot nowo zarejestrowany lub prowadzony przez nie-rezydentów. 
1.6. Zabezpieczenia w transakcjach 
W przypadku działalno�ci gospodarczej rozpoczynanej w USA, nowa firma powinna liczy� si� z gotowo�ci� 
udzielania zabezpiecze� transakcji handlowych. Mog� to by� gwarancje osobiste członków zarz�du, 
gwarancje banku, por�czenia spółki-matki lub inne. 
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1.7. Obrót udziałami 
Sprzeda� udziałów mo�e by� ograniczona na terenie USA ró�nymi przepisami 
prawa o papierach warto�ciowych tak federalnego jak te� stanowego. Emisja akcji dla wi�kszej liczby 
akcjonariuszy czy emisja publiczna musz� by� zarejestrowane w odpowiednim urz�dzie. Emisje małe, 
zamkni�te tj. przeznaczone dla okre�lonej, niewielkiej liczby akcjonariuszy nie podlegaj� takim 
ograniczeniom. Niniejsze opracowanie pomija sprawy inwestycyjne zwi�zane ze spółkami giełdowymi oraz 
obrotem akcjami tych spółek, skupiaj�c si� na prowadzeniu działalno�ci gospodarczej małych lub �rednich 
przedsi�biorstw (M�P). 
1.8. Ksi�gowo�� 
W przypadku M�P, nie ma szczególnych wymogów dotycz�cych prowadzenia ksi�gowo�ci. W zasadzie 
prowadzi� j� mo�e ka�dy, na własne ryzyko. Rzetelne prowadzenie ksi�gowo�ci jest jednak niezb�dne do 
rozlicze� podatkowych. 
Rozliczenia te odbywaj� si� co kwartał, z wymogiem corocznego składania pełnych zezna� podatkowych. 
Dlatego te� polecamy zatrudnienie osoby biegłej w sprawach podatkowych. 
1.9. Prawo pracy 
Przepisy prawa pracy s� na terenie USA bardzo liberalne. Istniej� jednak szczegółowe przepisy dotycz�ce 
�wiadcze� socjalnych oraz ubezpiecze� i podatków w tej materii. Wpływaj� one na koszt zatrudnienia 
pracownika, a te z 
kolei, na koszty działalno�ci gospodarczej. W wi�kszo�ci stanów prawo pracy dla M�P nie okre�la urlopów: 
wypoczynkowego i chorobowego dla pracowników. Nie okre�la równie� odprawy czy okresu wypowiedzenia. 
Z reguły mo�na zwolni� pracownika, z dnia na dzie�, bez podania przyczyny i bez odprawy. Istniej� 
natomiast szczegółowe przepisy, stanowe I federalne, o dyskryminacji w pracy z uwagi na kolor skóry, 
przynale�no�� rasow�, religijn� czy skłonno�ci seksualne. Odszkodowania pracownicze i prawa je reguluj�ce 
stanowi� dosy� rozbudowan� cz��� ameryka�skiego prawa pracy i praktyki adwokackiej. 
Pracownicy wy�szych szczebli zazwyczaj negocjuj� indywidualne umowy o prac�, których zwyczajowym 
elementem jest klauzula o poufno�ci oraz o zakazie konkurencji, a tak�e kwestie urlopu, odprawy, choroby i 
inne. 
2. FORMY DZIAŁALNO�CI GOSPODARCZEJ 
W USA dost�pne s� nast�puj�ce formy prawne działalno�ci gospodarczej: 
- Sole Proprietorship 
- General Partnership 
- Limited Partnership 
- Limited-Liability Partnership 
- Corporation 
- Limited Liability Company 
Poni�ej przedstawione zostan� formy prawne, które ze wzgl�dów praktycznych, s� najbardziej 
odpowiednie dla polskich przedsi�biorców i 
firm. 
Generalnie prowadzenie działalno�ci mo�na podzieli� według kryterium siedziby podmiotu: 
- Prowadzenie działalno�ci z Polski - brak obecno�ci prawnej w USA 
- Prowadzenie działalno�ci za po�rednictwem własnego przedstawicielstwa - obecno�� prawna w USA. 
3. BRAK OBECNO�CI PRAWNEJ W USA - SPRZEDA� Z POLSKI 
CHARAKTERYSTYKA: 
W przypadku sporu (je�eli umowa nie stanowi inaczej), s�dem wła�ciwym b�dzie s�d polski. 
Brak kosztów utrzymania oddziału w USA. 
W wi�kszo�ci przypadków – brak opodatkowania w USA. 
Uci��liwo�� w przypadku działalno�ci na wi�ksz� skal�. 
Mniejsza zdolno�� do: 
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• penetrowania rynku ameryka�skiego 
• �ci�gania wierzytelno�ci za sprzedane towary albo udzielone 
po�yczki 
• sprawdzenia reputacji kontrahenta. 
 
Wi�ksze koszty prowadzenia działalno�ci gospodarczej lub poszczególnych transakcji z uwagi na: 
• korzystanie z ochronnych instrumentów finansowych takich jak gwarancje bankowe 
• korzystanie z usług agenta albo po�rednika na miejscu 
• brak mo�liwo�ci korzystania z transakcji typu „płacenie z góry” (pre-pay) - ameryka�scy kontrahenci 
odmawiaj� płacenia z góry za towary. 
Utrata potencjalnych klientów którzy: 
• obawiaj� si� procedur celnych i/lub transportowych 
• preferuj� firmy zarejestrowane w USA 
• obawiaj� si� kontrahenta zza oceanu 
3.1. ODPOWIEDZIALNO� ZA SZKODY W USA 
Uwaga: 
USA posiadaj� bardzo dobrze rozwini�te przepisy ustawowe i prawa zwyczajowego odno�nie 
odpowiedzialno�ci za szkody. Samo produkowanie i sprzedawanie towarów, które potem trafiaj� do Stanów 
Zjednoczonych, jest generalnie niewystarczaj�ce do pozwania producenta przed s�d ameryka�ski. Jednak w 
przypadku gdy firma ”ma systematyczny i ci�gły kontakt ze Stanami Zjednoczonymi”, np.: aktywna 
działalno�� gospodarcza w danym stanie, mo�e podlega� jurysdykcji ameryka�skich sadów stanowych lub 
federalnych. W tym �wietle, zało�enie spółki-córki w USA zabezpiecza udziałowców spółki w Polsce przed 
ewentualnymi zobowi�zaniami w USA. 
3.2. ODPOWIEDZIALNO� W TRANSPORCIE MORSKIM 
Konwencje dotycz�ce przewozu towarów: 
- Hague Rules and Hague-Visby Rules 
- COGSA - Carriage of Goods by Sea Act, 
- CISG-United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach 
mi�dzynarodowych sprzeda�y towarów – UNCITRAL) 
Według konwencji i prawa handlowego USA (je�eli umowa nie stanowi inaczej), nabywca odpowiedzialny 
jest za towar w momencie jego zdania (handover) przez sprzedaj�cego niezale�nemu przewo�nikowi. W 
zwi�zku z tym, polecane jest stosowanie umów zawieraj�cych szczegóły transakcji lub gotowych formuł 
International Chamber of Commerce - INCOTERMS. 
Uwaga: zarówno Stany Zjednoczone jak i Polska s� stronami Konwencji Narodów Zjednoczonych CISG, w 
zwi�zku z czym, s�dy ameryka�skie b�d� interpretowa� jakiekolwiek kwestie sporne (w tym 
odpowiedzialno�� za przewóz towarów) zgodnie z t� konwencj�. 
4. OBECNO� FIRMY W USA 
4.1. BIURO PRZEDSTAWICIELSKIE LUB INFORMACYJNE W USA. 
Polskie firmy mog� wyst�powa� w obrocie gospodarczym na terytorium USA bez potrzeby zakładania 
odr�bnego podmiotu prawnego, bez dodatkowych procedur. Jest to działalno�� na zasadach informacyjnych, 
promocyjnych, wyszukiwania rynków zbytu lub na zasadach przyjmowania zamówie� . 
Wymagane jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie tego typu działalno�ci, wydawane przez Departament 
Stanu (Department of State) w formie Za�wiadczenia o Rejestracji (Certificate of Authority). Dodatkowe 
informacje odno�nie rejestracji działalno�ci gospodarczej w stanie Nowy Jork mo�na uzyska� na stronie 
Department of State of NY. 
4.1.1. ODPOWIEDZIALNO�
 ZA SZKODY W USA 
Je�eli polska firma działa na terytorium USA tylko na zasadach informacyjnych i promocyjnych, w 
przypadku sporu, s�dem wła�ciwym b�dzie s�d polski. Je�eli biuro przedstawicielskie przyjmuje zamówienia, 
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ryzyko ponoszenia odpowiedzialno�ci jest du�o wi�ksze i wszelkie roszczenia mog� by� wnoszone przeciwko 
polskiej firmie bezpo�rednio w USA, a ewentualne odszkodowania mog� obci��y� firm� w Polsce. 
4.1.2. OPODATKOWANIE 
W zale�no�ci od dziedziny, któr� zajmuje si� Pa�stwa firma, mog� by� nało�one stosowne podatki na 
terytorium USA. 
4.2. REPREZENTOWANIE PRZEZ AGENTA, SPRZEDAWC� LUB DYSTRYBUTORA 
Firma korzystaj�ca w USA z agentów, reprezentantów handlowych czy dystrybutorów, musi bra� pod uwag�: 
odpowiedzialno�� za sprzeda� produktu lub usługi, koszty prowadzenia biznesu, mniejszy potencjał 
zdobywania rynku pod własn� nazw�. Potencjalne firmy powinny by� wcze�niej prze�wietlone pod k�tem ich 
dotychczasowej wiarygodno�ci w interesach, kwalifikacji i zdobytego do�wiadczenia. Wiarygodno�� tak� 
mo�na sprawdzi� b�d� poprzez specjalistyczne firmy b�d� przez organizacje bran�owe, do których 
agent/dystrybutor nale�y. 
4.2.1. AGENT, REPREZANTANT HANDLOWY 
• sprzedaje (b�d� kupuje) produkty w imieniu zagranicznej firmy 
w zamian za udział w zyskach lub sprzeda�y netto. 
• nie jest wła�cicielem towarów 
• nie ponosi ryzyka za wi�kszo�� strat 
• nie serwisuje i nie naprawia produktów 
• nie chroni sprzedawcy przed odpowiedzialno�ci� 
4.2.2 DYSTRYBUTOR 
• sprzedaje produkty pod swoj� własn� nazw� b�d� w swoim własnym imieniu i ustala ceny rynkowe – jest 
wła�cicielem towarów 
• ponosi koszty strat (np. zepsutych lub zagubionych produktów) 
• mo�e pomniejsza� odpowiedzialno�� prawn� sprzedawcy za 
szkody 
• mo�e redukowa� koszty transportu (te� morskiego) ustalaj�c 
jeden centralny punkt, z którego sprzedaje towary 
indywidualnym nabywcom. 
4.3. JOINT VENTURE 
Jest form�, w której dwie, albo wi�cej spółek lub innych form korporacji handlowych, które w wyniku 
współpracy potencjału, finansowego lub technicznego, osi�gaj� zyski w okre�lonych projektach. Dzi�ki joint 
venture z lokalnymi firmami na terenie USA, polskie firmy mog� zredukowa� koszty wej�cia na rynek 
ameryka�ski, skorzysta� z lokalnych kanałów dystrybucji, znajomo�ci rynku, dost�pu do kapitału, dobrych 
relacji z firmami i instytucjami na poziomie lokalnym i federalnym. Potencjalni partnerzy w joint venture 
powinni by� wcze�niej prze�wietleni pod k�tem ich dotychczasowej wiarygodno�ci w interesach, mo�liwo�ci 
kredytowania, kwalifikacji i zdobytego do�wiadczenia. 
4.4. JEDNOSTKA ZALE�NA (SPÓŁKA CÓRKA) 
Jest to osoba prawna (np. Limited Liability Company, Corporation), w której wi�cej ni� 50% udziałów jest 
własno�ci� innej spółki. Mo�e (w odró�nieniu od agenta lub dystrybutora) niezale�nie produkowa�, 
finansowa�, prowadzi� marketing, sprzedawa�, �wiadczy� usługi czy dokonywa� serwisu produktów. 
CHARAKTERYSTYKA: 
Zabezpieczenie spółki macierzystej przed odpowiedzialno�ci� przed s�dem ameryka�skim. Spółki zale�ne 
podlegaj� jurysdykcji s�dów ameryka�skich i chroni� spółk�-matk�. 
Uwaga: W bardzo nielicznych przypadkach (przy niedopełnieniu czynno�ci formalno-prawnych lub w 
przypadku gdy spółka-córka jest tylko instrumentem albo alter-ego wła�cicieli) spółka-matka mo�e podlega� 
jurysdykcji s�dów ameryka�skich. Kontrola nad promocj� i nad rozwojem rynku, kontrola serwisu i naprawy 
produktów. 
Zdolno�� do: 
• penetrowania rynku ameryka�skiego 
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• �ci�gania wierzytelno�ci za sprzedane towary albo udzielone po�yczki 
Mniejsze koszty prowadzenia działalno�ci gospodarczej lub poszczególnych transakcji z uwagi na: 
• eliminacj� kosztów zwi�zanych z zatrudnieniem agenta albo po�rednika na miejscu 
• mo�liwo�� korzystania z transakcji typu „płacenie z góry” 
(pre-pay), eliminacj� kosztów zwi�zanych z zabezpieczeniami 
bankowymi 
Pozyskanie potencjalnych klientów którzy: 
• preferuj� firmy zarejestrowane w USA 
• obawiaj� si� kontrahenta zza oceanu 
Wysokie koszty pocz�tkowe: 
• wynajem/kupno lokalu 
• rozwój działalno�ci handlowej, marketingowej, etc. 
Wysokie koszty operacyjne i administracyjne 
• koszty podró�y pracowników 
• przestrzeganie czynno�ci formalno-prawnych -zebrania 
Rady Dyrektorów, Zarz�du 
Niepełna kontrola nad spółk�-córk�. 
Opodatkowanie w USA 
4.4.1. SPÓŁKA AKCYJNA (Corporation) 
FORMALNO�CI: 
• Opracowanie dokumentu zało�ycielskiego (articles of incorporation), obejmuj�cego m.in. nazw� korporacji, 
czas na jaki si� j� tworzy (mo�e by� na czas nieokre�lony), cele korporacji, liczb� i rodzaje akcji. 
• Podpisanie i zło�enie dokumentu zało�ycielskiego w stanowym 
Departamencie Stanu (“Certificate of Incorporation” lub “Articles of Incorporation”), w zale�no�ci od stanu. 
• Zło�enie wniosku do Sekretarza konkretnego stanu o inkorporacj� wraz ze stosown� opłat� (od $100 do 
$500) 
• Wystawienie certyfikatu inkorporacyjnego przez Sekretarza Stanu (w niektórych stanach trwa to 1-2 dni) 
• Wniesienie kapitału (opłacenie akcji) przez akcjonariuszy 
• Opracowanie statutów, regulaminów itp. tworz�cych rozwi�zania strukturalne i operacyjne korporacji. 
• Wybór Rady Dyrektorów (Rady Nadzorczej), Prezydenta, Skarbnika oraz Sekretarza. 
• Odbycie zgromadzenia organizacyjnego Rady Dyrektorów w celu przyj�cia w/w statutów, regulaminów itp., 
wyboru władz i podj�cia innych zobowi�za�. (Z przyczyn praktycznych jeden z dyrektorów powinien by� 
ameryka�skim rezydentem).Po ukonstytuowaniu si� Zarz�du (Management) i Rady Dyrektorów, jednymi z 
pierwszych czynno�ci podmiotu gospodarczego s�: 
• Rejestracja w wydziale korporacji stanowego Departamentu Stanu 
• Ewentualne uiszczenie opłat skarbowych za wyemitowane akcje 
• Uzyskanie numeru podatkowego (tzw. “Employee Identification 
Number” lub “Taxpayer ID number”). Numer ten nale�y uzyska� w lokalnym przedstawicielstwie 
Federalnego Urz�du Skarbowego (Internal Revenue Service) po wypełnieniu stosownej aplikacji. 
• Rejestracja działalno�ci gospodarczej w stanowym urz�dzie skarbowym (z reguły zwanym State Department 
of Taxation). 
• Po uzyskaniu numeru podatkowego podmiot gospodarczy mo�e otworzy� konto bankowe. W praktyce, gdy 
wi�kszo�� zarz�du i akcjonariuszy zamieszkuje za granic�, du�e banki wymagaj� bardzo szczegółowych 
danych osobowych i innych informacji (w tym por�cze� bankowych i referencji handlowych dla 
akcjonariuszy i członków zarz�du, a tak�e o celach działalno�ci podmiotu gospodarczego). 
UWAGA: Wszelkie powy�sze czynno�ci s� stosunkowo proste. Jednak�e powinien je wykonywa� lub 
nadzorowa� adwokat, aby unikn�� jakichkolwiek bł�dów, które prowadzi� mog� do znacznych strat 
finansowych. 
CHARAKTERYSTYKA: 
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Akcjonariusze nie ponosz� odpowiedzialno�ci personalnej za zobowi�zania prawne, odpowiadaj� finansowo 
do wysoko�ci wkładu (z wyj�tkiem niektórych stanów - np. w Nowym Jorku główni akcjonariusze s� 
personalnie odpowiedzialni za niezapłacone zarobki pracowników). Menad�erowie nie ponosz� 
odpowiedzialno�ci personalnej, tak 
długo jak działaj� na rzecz przedsi�biorstwa zgodnie ze swoimi upowa�nieniami. Kapitał w przedsi�biorstwie 
jest w pełni zbywalny i mo�e by� dodatkow� gwarancj�. Straty spółki mog� by� kumulowane przez kilka lat a 
nast�pnie uwzgl�dnione w rozliczeniu podatkowym w roku, który przyniósł zysk. Podatki płacone s� na 
poziomie federalnym i stanowym (w niektórych stanach - Delaware, Nevada - istnieje mo�liwo�� nie płacenia 
podatków stanowych). Istnieje podwójne opodatkowanie - korporacja corocznie płaci podatek dochodowy i 
opłaty skarbowe, a je�eli przekazuje dywidendy akcjonariuszom, akcjonariusze musz� ui�ci� podatek 
dochodowy od otrzymanych dywidend. Jedna z propozycji reform podatkowych prezydenta Busha, która ma 
by� rozpatrzona wkrótce przez Kongres, jest zniesienie opodatkowania dywidend. 
Uwaga: w stanach Delaware, Nevada jest mo�liwo�� unikni�cia podatków stanowych. 
Typ spółek akcyjnych nie obj�ty podwójnym opodatkowaniem nie jest dost�pny dla osób, które nie s� stałymi 
rezydentami/obywatelami USA. Poszczególne stany maj� ró�ne wymagania co do istnienia spółek akcyjnych. 
4.4.2. SPÓŁKA Z OGRANICZON	 ODPOWIEDZIALNO�CI	 (Limited Liability Company) 
Istniej� 2 rodzaje spółek w tej grupie: 
• Zarz�dzane przez członków 
• Zarz�dzane z zewn�trz – przez menad�era 
FORMALNO�CI: 
• Zło�enie wniosku Articles of Organization w Departemencie Stanu, podpisanego przez jednego lub wi�cej 
zało�ycieli 
• Firmy z innych stanów i zagraniczne winny zło�y� wniosek Application for Authority w Departamencie 
Stanu 
• Inne formalno�ci, jak przy korporacjach 
CHARAKTERYSTYKA: 
Posiada cechy spółki zwykłej i akcyjnej. 
Pozwala unikn�� podwójnego opodatkowania. Obowi�zek podatku dochodowego przechodzi na udziałowców 
w skali procentowej do udziałów. 
Ogranicza odpowiedzialno�� członków – członkowie mog� uczestniczy� w zarz�dzaniu spółk� z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci�. 
Prawa do własno�ci udziałów w LLC nie s� swobodnie zbywalne - wszyscy członkowie musz� zaakceptowa� 
zast�pienie jednego 
udziałowca – innym. 
Członkowie maj� prawo do wycofania si� i otrzymania uczciwej zapłaty za swoje zaanga�owanie w czasie 
obecno�ci w spółce. 
Wszyscy członkowie (je�eli statut nie stanowi inaczej) maj� pełne prawa do zarz�dzania spółk�. 
Udział w zyskach i stratach spółki (je�eli statut nie stanowi inaczej) jest proporcjonalny do posiadanych 
udziałów. 
W wi�kszo�ci stanów jej utworzenie musi zosta� opublikowane – st�d koszty zakładania s� wy�sze ni� w 
przypadku spółki akcyjnej. 
5. KWESTIE ZATRUDNIENIA W FIRMIE 
Podstaw� do pracy obywatela Polski, delegowanego do pracy w USA jest odpowiednia wiza i wi���ce si� z 
tym pozwolenie na prace. 
5.1.RODZAJE WIZ: 
E-1/E-2 – dost�pna dla obcokrajowców (z mał�onkiem i dzie�mi) ubiegaj�cych si� o wjazd do USA w celach 
prowadzenia interesów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi: 
Wymagania: 
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• Udokumentowane prowadzenie lub zamiar prowadzenia rzeczywistego handlu/inwestycji oraz ich rozwoju. 
• Pozycja kierownicza/nadzoruj�ca aplikuj�cego obcokrajowca w istniej�cej/tworzonej firmie w USA. 
• Minimalny - 50% udział zagranicznej firmy w istniej�cej/tworzonej firmie 
w USA. 
L-1 – dost�pna dla menad�erów zarz�dzaj�cych i pracowników (z wykluczeniem imigrantów), b�d�cych 
pracownikami firmy macierzystej, a skierowanych do prowadzenia biznesu w Stanach Zjednoczonych na 
okres od 5 do 7 lat. Obejmuje równie� transfer na czas okre�lony, pracownika z firmy macierzystej do firmy 
w USA, w ramach kontynuowania współpracy z tym samym pracownikiem, korzystania z jego umiej�tno�ci 
zarz�dzania/kierowania lub specjalistycznej wiedzy. 
Wymagania: 
• Minimalny - 1 roczny okres zatrudnienia pracownika w firmie macierzystej, w momencie zło�enia wniosku 
wizowego 
H-1 – dost�pna dla osób uprawiaj�cych tzw. „specjalne zawody”, z wył�czeniem sportowców i artystów. 
Wymagania: 
• posiadanie teoretycznych i praktycznych umiej�tno�ci oraz wysoko wyspecjalizowanej wiedzy 
• posiadanie stopnia bachelor of arts degree albo wy�szego w danej dziedzinie 
Uwaga: 
Nale�y zwraca� uwag� na bardzo skrupulatnie przestrzegane prawo imigracyjne w USA. 
Dodatkowe informacje mo�na uzyska� na stronach: www.usinfo.pl lub Immigration and Naturalization Office. 
6. KWESTIE PRAWNE 
6.1. S�dy ameryka
skie 
Cech� charakterystyczn� tego systemu jest cz�ste kierowanie spornych spraw do s�dów, w tym s�dów 
arbitra�owych oraz korzystanie z pomocy adwokata. Rozpoczynaj�c działalno�� gospodarcz� w USA nale�y 
bra� pod uwag� mo�liwo�� bycia pozwanym lub konieczno�� pozwania drugiej strony. Zazwyczaj (je�eli 
umowa nie stanowi inaczej) ka�da ze stron w procesie s�dowym w USA jest odpowiedzialna za swoje koszta 
i pokrywanie honorariów adwokata. 
6.2. Obowi�zujace w USA najwa�niejsze konwencje mi�dzynarodowe: 
• CISG - Convention on the International Sale of Goods – Konwencja Narodów Zjednoczonych o 
mi�dzynarodowej sprzeda�y towarów. Sporz�dzona w Wiedniu, 11 kwietnia 1980 roku (ratyfikowana przez 
Polsk� - Dz. U. 1997 nr 45 poz. 286). Ustanowiona pod auspicjami 
UNCITRAL, CISG reguluje i chroni transakcje mi�dzynarodowe ustalaj�c jednolite zasady handlu pomi�dzy 
krajami o zró�nicowanych systemach prawnych. Polska i USA s� jej sygnatariuszami. 
• COGSA - Carriage of Goods by Sea Act - Konwencja o Przewozie Towarów Drog� Morsk� z 1936 roku. 
• Arbitra� i egzekucja wyroków zagranicznych s�dów arbitra�owych s� regulowane w ramach Konwencji 
Nowojorskiej (z dnia 10.06.1958r.), ratyfikowanej przez Polsk� (Dz. U.z 1962 roku nr. 9 poz. 41) W 
przypadku stanu Nowy Jork, wyroki polubowne musz� by� potwierdzone w ci�gu roku decyzj� s�du 
lokalnego lub (je�li spełniaj� pewne warunki) w ci�gu trzech lat od daty wydania wyroku. 
• Własno�� intelektualna - Stany Zjednoczone i Polska s� członkami �wiatowej Organizacji Handlu (WTO) i 
ratyfikowały umow� TRIPS - Porozumienie w sprawie handlowych aspektów prawa własno�ci intelektualnej. 
Ratyfikowane przez Polsk� (Dz.U. z 1996r. numer 32 poz. 143). 
• Korupcja, łapówkarstwo i pranie brudnych pieni�dzy – ameryka�skie prawa stanowe i federalne 
Uregulowane s� w: 
- RICO (Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act) – prawo federalne odnosz�ce si� do działa� 
przeciwko zorganizowanej przest�pczo�ci. 
- Bank Secrecy Act – Ustawa o Tajemnicy Bankowej – reguluje transakcje finansowe, takie jak transfery 
pieni�dzy, transakcje gotówkowe itp. 
- PATRIOT ACT, który nakazuje bardzo dokładne badanie transakcji finansowych, w celu przeciwdziałania 
terroryzmowi. 
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- Foreign Corrupt Practices Act - Ustawa Antykorupcyjna poza granicami USA oraz International Anti-
Bribery and Fair Competition Act 
- Ustawa Antykorupcyjna i o Uczciwej Konkurencji – odnosz� si� do firm prowadz�cych swoje interesy 
zarówno w USA i za granic� i przewiduj� konkretne kary (zgodne z prawem ameryka�skim) dla firm, które 
dopu�ciły si� praktyk korupcyjnych i łapówkarskich w systemach prawnych pa�stw, na terenie których 
działały. 
6.3. Ochrona własno�ci intelektualnej 
• Handlowe aspekty prawa własno�ci intelektualnej 
• Ochrona znaków towarowych, firmy, know-how. 
• Ochrona programów komputerowych. 
6.4. Arbitra� 
Aby unikn�� niepotrzebnych komplikacji - w przypadku sporu dotycz�cego kontraktu (np. jakie prawo nim 
zarz�dza, gdzie jest miejsce jego rozstrzygania itp) – niezb�dna jest pomoc prawnika. Inna mo�liwo�ci� jest 
doł�czenie do umowy klauzuli o arbitra�u, która stanowi, �e wszystkie spory wynikaj�ce z kontraktu b�d� 
rozstrzygane poprzez arbitra�. 
CHARAKTERYSTYKA: 
Procedura jest szybka, tania oraz uproszczona. 
Firmy mog� uzgodni� miejsce arbitra�u przed powstaniem sporu. 
S�dy arbitra�owe s� bardzo popularne, a ich rola w sporach w obrocie gospodarczym – niekwestionowana. 
Siedziby s�dów arbitra�owych mieszcz� si� w Pary�u, Londynie, Wiedniu. 
Mo�liwo�� odmiennego rozstrzygni�cia sporu ni� w przypadku gdyby stosowane było prawo s�du krajowego 
lub prawo wła�ciwe dla transakcji. 
Mniejsze odszkodowania ni� w s�dach ameryka�skich. 
Dodatkowe informacje na stronach: www.adr.org lub www.iccwbo.org 
8. PROGRAMY 
8.1. Programy wspierania przedsi�biorczo�ci w Nowym Jorku 
Programy s� dost�pne dla podmiotów prawnych powołanych w USA. 
• Small Business Administration – www.sba.gov . Organizacja posiadaj�ca oddziały na terenie całego kraju. 
Popiera rozwój małej i �redniej przedsi�biorczo�ci, oferuj�c merytoryczn� i techniczn� pomoc, programy 
po�yczkowe, venture capital, etc. 
• New York City Economic Development Corporation - www.newyorkbiz.com Dost�pny dla podmiotów 
zarejestrowanych w stanie NY. Prowadzi programy finansowania inwestycji (venture capitals, funds); udziela 
pomocy, informacji oraz porad w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej. EDC asystuje firmom w 
zakresie zakupu lub wynajmu nieruchomo�ci lub powierzchni biurowej. 
 Executive Volunteer Corps (EVC) –  
www.newyorkbiz.com/Business_Incentives/Advice/Advice_f.html . Oddział EDC, posiadaj�cy kadr� 
ekspertów, którzy udzielaj� bezpłatnych porad firmom zarejestrowanym w Nowym Jorku. 
• Division for International Business www.nyc.gov/html/mcp/html/dibhome.html 
Udziela pomocy, informacji oraz porad w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej. Asystuje firmom 
w zakresie zakupu lub wynajmu nieruchomo�ci lub powierzchni biurowej. 
Division for International Business 
New York City Commission for the United Nations, 
Consular Corps and Protocol 
Two United Nations Plaza, 27th Floor 
New York, NY 10017 
USA 
Fax number +1 (212) 319-3430 
• New York City's Guide for Businesses - 
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http://home.nyc.gov/portal/index.jsp?pageID=nyc_cityservices .  
 
Informacje dla inwestora rozpoczynaj�cego/prowadz�cego działalno�� gospodarcz� w Nowym Jorku, opracowane przez 
władze Nowego Jorku. 
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