
 

Spotkania i rozmowy oraz sposoby ich 

prowadzenia 

Fundamentalną sprawą w czasie spotkań z chińskimi przedstawicielami jest przestrzeganie 

zasad precedencji. Zawsze na każdym etapie przebywania z naszymi partnerami chińskimi 

wiąże się z koniecznością identyfikacji hierarchii ważności poszczególnych osób i znalezienia 

odpowiednich rozmówców po naszej stronie. Dobrze służy temu posiadanie odpowiedniej 

liczby wizytówek w języku angielskim, a najlepiej w języku chińskim, z dokładną informacją o 

pełnionej funkcji i zajmowanym stanowisku. 

 Najwyższy rangą członek delegacji pierwszy wchodzi do pomieszczenia, w którym 

odbywa się spotkanie i wita się z odpowiednikiem po drugiej stronie, a następnie 

według hierarchii z pozostałymi osobami. Podobnie postępuje prowadzona przez niego 

według precedencji grupa. Jeśli nastąpi zamieszanie, kiedy z różnych przyczyn delegacja 

nie wchodzi, albo nie jest przyjmowana w uporządkowanym według hierarchii porządku, 

osoba przy wejściu (jest to zwykle członek wydziału zajmującego się kontaktami z 

zagranicą zorientowany w kwestiach organizacyjnych i protokolarnych wizyty) wskazuje 

otwartą dłonią gospodarzowi przewodniczącego delegacji. 

 Po rozpoczęciu rozmów przewodniczący delegacji obu stron przedstawiają osoby im 

towarzyszące, krótko informując o zajmowanych przez nie stanowiskach służbowych. 

 Osoba ważniejsza podaje rękę (lub oddaje ukłon) osobie mniej ważnej, nigdy odwrotnie. 

 Przedstawiciele Województwa Pomorskiego podczas ważniejszych spotkań powinni 

posiadać własnego, profesjonalnego tłumacza. 

 Zwracając się do członków delegacji chińskiej należy używać nazwiska i tytułu, np. 

Prezydencie (miasta) Han, Przewodniczący Yu. Warto pamiętać, że w Chinach nazwisko 

zawsze jest umieszczone przed imieniem. 

 W sytuacji, gdy głos zabiera tylko jedna osoba z każdej strony – przemawiają tylko 

szefowie delegacji. Gdy przemawia więcej niż jedna osoba, wówczas najwyższy rangą 



 

pełni rolę prowadzącego i koordynuje wypowiedzi członków swojej grupy. Rozmowy 

toczą się na jednakowym poziomie, tzn. najważniejsza osoba jednej delegacji rozmawia 

z drugą, natomiast specjaliści ze specjalistami. Nie jest dopuszczalne zadawanie pytań 

lub zwracanie się z wypowiedzią przez specjalistę polskiej grupy bezpośrednio do szefa 

chińskiej delegacji, chyba że jest o to poproszony. Nie należy podczas spotkania 

dyskutować między sobą, nawet szeptem, szczególnie podczas wypowiedzi gości. Jest to 

odbierane jako nietaktowne i może wskazywać na nieodpowiednie przygotowanie do 

rozmów. Zaleca się nie odbierać telefonów i nie odczytywać wiadomości w trakcie 

spotkania, nawet jeśli stosunki z partnerem są już na zaawansowanym etapie. 

 W trakcie spotkań merytorycznych nie jest wskazane natychmiastowe przechodzenie do 

sedna sprawy. Powinno to być poprzedzone wymianą kilku zdań o charakterze ogólnym. 

Jednocześnie podczas pierwszego spotkania zapoznawczego warto krótko opisać własną 

instytucję, co pozwala bliżej się poznać. 

 Niżsi rangą przedstawiciele delegacji Województwa Pomorskiego nie mogą przerywać 

wystąpień swojego przełożonego, tym bardziej przewodniczącego strony chińskiej, a 

także w jakikolwiek inny sposób zachowywać się podważając linię wypowiedzi 

przewodniczącego swojej grupy. 

 Nie jest wskazane udzielanie stronie chińskiej zdecydowanych odmów. Jeżeli sytuacja 

wymaga udzielenia odmowy, powinno się to zrobić w sposób uprzejmy i niebezpośredni. 

Można na przykład posłużyć się formułą: „rozważymy poważnie tą sprawę, niemniej 

wydaje nam się, że mogą wystąpić trudności w jej dalszej realizacji”. Chińskie delegacje 

postępują w podobny sposób uważając generalnie, iż grzeczność jest dużo ważniejsza niż 

szczerość. 

 Należy wskazywać rzeczy i osoby otwartą dłonią, a nie palcem/palcami. Nie stosuje się 

również przywoływania osób palcami. 

 W kontaktach z partnerami chińskimi należy zachować powściągliwość w stosowaniu tzw. 

mowy ciała. Chodzi o takie gesty jak: dotykanie ramienia, stukanie w korpus w celu 

zwrócenia uwagi, ciągnięcie za rękaw, uściski na „misia”, pocałunki, itp. 

 



 

 Szczególną ostrożność należy zachować przy opowiadaniu dowcipów i żartów, gdyż przy 

różnicy kulturowej i nie zawsze dobrej pracy tłumaczy może to zostać nieodpowiednio 

odebrane przez stronę chińską. 

 Zakończeniu spotkania powinno towarzyszyć wręczenie przewodniczącemu delegacji 

chińskiej eleganckiego prezentu, a osobom mu towarzyszącym drobnych upominków. 

Najlepiej związanych z naszym regionem lub firmą. 

 Wręczeniu prezentów często towarzyszy sesja fotograficzna. 

 Spotkanie kończą uściski dłoni zgodnie z zasadą precedencji. Wyrazem kurtuazji i dużego 

szacunku jest odprowadzenie chińskiej delegacji do windy/schodów lub do wyjścia z 

budynku, a nawet do samochodu i tam ich powtórne pożegnanie do momentu odjazdu. 

 

Rozmowy z przedstawicielami chińskiego biznesu prywatnego są bardziej bezpośrednie i 

mniej ogólnikowe. Ich meritum jest bowiem profit, w związku z czym poświęca się mniej 

uwagi na konwenanse i rytuały. 

Istotną sprawą dla zapewnienia sukcesu wizyty odwiedzjaących nasz region delegacji 

chińskich jest włączenie do jej programu punktu(ów) związanych ze zrobieniem zakupów, w 

tym szczególnie w miejscach oferujących produkty najbardziej typowe dla naszego regionu 

(bursztyn, biżuteria srebrna, wódka Goldwasser itp.). Można delikatnie wybadać preferencje 

gości w tym względzie. 

O czym z Chińczykami rozmawiać, a o czym 

nie 

Z powodu różnic kulturowych i odmiennego systemu politycznego, część tematów, które są 

dla Europejczyków naturalne, w Chinach są tematami tabu lub są interpretowane w zgodzie z 

oficjalną polityką państwa, co nie musi pokrywać się z naszym punktem widzenia. Poniżej 

podajemy wykaz tematów, których nie powinniśmy poruszać w kontaktach z naszymi 

chińskimi partnerami, chyba że zauważymy, iż są oni nimi zainteresowani, lub sami je inicjują: 



 

 Temat tzw. „niepodległości Tybetu” i innych prowincji zamieszkałych przez mniejszości 

etniczne i religijne (Ujgurski Region Autonomiczny Xinjiang, Region Autonomiczny 

Mongolii Wewnętrznej). 

 Kwestia Tajwanu. W ChRL Tajwan nie jest uznawany za samodzielne państwo, a za 

zbuntowaną prowincję. Nie należy mylić Chińskiej Republiki Ludowej – People’s Republic 

of China – z Republiką Chińską – Republic of China, która w międzynarodowej 

nomenklaturze jest oznaczana jako Chiński Tajwan, bądź też podczas międzynarodowych 

zawodów sportowych jako Chińskie Tajpej. 

 Od niedawna kwestia wolnych wyborów w Hong Kongu jest trudnym tematem i nie 

powinno się go poruszać. Po zakończeniu dzierżawy miasta przez Wielką Brytanię, Hong 

Kong wrócił do Chin i Chińczycy uważają go za część swojego kraju i inaczej postrzegają 

kwestię zarządzania nim, niż ludzie z Zachodu. 

 Sprawy swobód obywatelskich i wolności jednostki, szczególnie w odnoszeniu się do 

informacji z mediów zachodnich, które mogą prezentować tę tematykę w sposób 

subiektywny. 

 Nie należy epatować zasługami Polski w demontażu systemu komunistycznego w 

Europie i świecie oraz długą z nim walką. We wszelkich pismach czy wypowiedziach, 

należy unikać ostentacyjnej dyskredytacji systemu komunistycznego. A kiedy jest to już 

konieczne sugerujemy ograniczać się do stwierdzeń np. „mimo, iż mamy różne systemy 

polityczne i sposoby sprawowania władzy, to jednak podobnie dążymy do osiągania jak 

najlepszych efektów w rządzeniu naszymi krajami z korzyścią dla naszych społeczeństw”. 

W sytuacjach jak wyżej warto wspomnieć, iż „Polska i Chiny obrały na początku lat 

90-tych różne drogi rozwoju zgodne z ich specyfiką”. 

 Zdarza się, że Chińczyk może lekceważąco lub pogardliwie traktować swojego rodaka, 

jednakże gdy podobnie postępuje cudzoziemiec uznawane jest to za zniewagę, a w 

niektórych okolicznościach może nawet zostać wyolbrzymione do poziomu obrazy 

całego narodu chińskiego. 

 Bezwzględnie nalezy unikać tematów związanych z seksualnością. 

 



 

Jakkolwiek istnieją tematy, których poruszanie z naszymi chińskimi partnerami 

najprawdopodobniej spowoduje u nich konsternację i zawstydzenie, to generalnie są oni 

bardzo ciekawi poznawania świata zewnętrznego i często gotowi do zadawania ciekawych 

pytań w interesujących ich kwestiach, co może również potwierdzić ich zainteresowanie do 

uczenia się nowych rozwiązań. Oparta na wzajemnym oszanowaniu do odmienności 

wymiana opinii i spostrzeżeń na szereg tematów może stworzyć miłą atmosferę do rozmów, 

zacieśniając dwustronne relacje w przyszłości. 

W obliczu olbrzymiego zanieczyszczenia i degradacji środowiska naturalnego w ChRL oraz 

cyklicznego występowania skandali żywnościowych i medycznych – wszelka tematyka 

związana z przeciwdziałaniem tym zjawiskom na Pomorzu jest dla Chińczyków interesująca. 

W szczególności zaliczylibyśmy do niej: 

 Wspominanie o licznych i obfitych lasach pomorskich stanowiących 35 procent 

powierzchni województwa (w niektórych powiatach przekracza 50%), w których można 

zbierać jadalne, dzikie grzyby i owoce. Interesujące mogą być sposoby ochrony lasów 

stosowane przez instytucje ochrony środowiska i Polskie Lasy Państwowe. 

 Czyste jeziora kaszubskie, w których znajdują się liczne, dziko żyjące i jadalne gatunki ryb, 

a ponadto nadające się do uprawiania rekreacji, kąpieli, żeglarstwa itp. 

 Osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Poprawa jakości wód Zatoki Gdańskiej i 

ujścia Wisły po okresie zanieczyszczenia występującego w latach 80. i 90. ubiegłego 

stulecia. Dzięki skanalizowaniu położonych nad nimi miejscowości oraz budowie 

nowoczesnych oczyszczalni ponownie otwarto zamknięte wcześniej kąpieliska, powróciły 

łososie, trocie i węgorze itd. 

 Woda pitna. Wodociągi w Gdańsku posiadają jedną z najlepszych wód w Polsce. Około 

70 proc. wody w tym mieście pochodzi z ujęć głębinowych woda prosto z kranu 

nierzadko ma lepszą jakość niż kupowane w sklepach wody butelkowane. 

 Turystyka. Wskazywanie na wspaniałe walory turystyczne Pomorza, niespotykane w 

Chinach, dobrze przygotowaną bazę turystyczną, gościnność Pomorzan. Warto zwrócić 

uwagę na turystykę biznesową, kosmetyczno-zdrowotną ale również oferującą programy 

survivalowe. 



 

 Podobieństwa historyczne, na przykład walka Chińczyków z okupacja japońską w okresie 

II Wojny Światowej i Polaków z Niemcami Hotlerowskimi; cierpienia narodów i walka o 

niepodległość. Wyrażenie zrozumienia dla dramatycznej historii Chin XIX i XX wieku oraz 

w tym kontekście tzw. „100 lat hańby i upokorzeń” ze strony niektórych państw 

zachodnich. 

 Popularność w Polsce chińskich laureatów Konkursu Chopinowskiego, na przykład Lang 

Langa mającego w Państwie Środka status mega-gwiazdy, którzy umiłowali sobie muzykę 

Chopina łączącą oba narody. 

 Gdańsk jest znany na świecie jako Stolica Bursztynu. Ponieważ bursztyn w chińskiej 

kulturze jest ważnym kamieniem, warto wspomnieć o tym fakcie partnerom. Ponadto, w 

Europie istniał kiedyś bursztynowy szlak, który był ważnym szlakiem handlowym 

łączącym Europę północno-wschodnią z południem. Można tutaj odnieść się do analogii 

pomiędzy szlakiem bursztynowym, a chińskim szlakiem jedwabnym. 

 Piłka nożna w ostatnich latach urasta niemal do rangi sportu narodowego. Jednak 

pomimo tego, że kraj bardzo dużo inwestuje w rodzime zespoły, dokonując bardzo 

wysokich transferów, poziom tego sportu ciągle jest na dość niskim poziomie. Ponadto, 

w Chinach bardzo popularny ostatnimi czasy jest Robert Lewandowski i można poruszyć 

jego temat podczas rozmów. Innym dobrym tematem w kwestii piłki nożnej może być 

też polska reprezentacja z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 

 Wielu Chińczyków interesuje się motoryzacją, toteż warto wspomnieć o naszych 

rodzimych osiągnięciach w tej dziedzinie, np. Fiacie 125p, czy Polonezie. 

 


