
NIEMCY

Umawianie spotkaƒ
• J´zykiem oficjalnym jest niemiecki. Wiele osób mówi po angielsku;
• Niemcy bardzo przestrzegajà punktualnoÊci. Przybàdê na czas na ka˝de

spotkanie. Nawet dwie czy trzy minuty spóênienia mogà uraziç niemieckie-
go mened˝era;

• Na spotkanie nie przychodê te˝ zbyt wczeÊnie. Zbyt wczesne przybycie mo-
˝e spowodowaç takie samo zamieszanie jak spóênienie;

• Umawiaç si´ nale˝y z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku uma-
wiania si´ przez telefon lub faks nale˝y to czyniç z minimum jedno- lub dwu-
tygodniowym wyprzedzeniem; gdy umawiamy si´ drogà pocztowà, nale˝y
uwzgl´dniç jednomiesi´czne wyprzedzenie. Je˝eli sprawa jest pilna, istnie-
je szansa uzgodnienia wst´pnego spotkania z kilkudniowym wyprzedzeniem;

• Listy handlowe mogà byç pisane w j´zyku angielskim. List powinien byç na-
pisany j´zykiem formalnym i gramatycznie poprawnym. Pierwszy list lepiej
adresowaç do firmy (Dear Sirs, Sehr geehrte Damen und Herren) ani˝eli
bezpoÊrednio do osoby (je˝eli np. dana osoba przebywa na urlopie, list b´-
dzie czekał na otwarcie do jej powrotu);

• Dobrze jest mieç referencje; poproÊ swój bank prowadzàcy operacje zagra-
niczne o przedstawienie (w niemieckim Êwiecie biznesu banki odgrywajà
znaczàcà rol´);

• Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e wcià˝ powszechnà praktykà w Niemczech jest
wysyłanie listów z numerem dziennika, lecz bez tytułu i nazwiska autora,
wydrukowanego pod podpisem. Utrudnia to orientacj´, z kim nale˝y kon-
tynuowaç korespondencj´;

• Pami´taj, ˝e je˝eli dwóch Niemców podpisuje list, to oznacza, ˝e obaj po-
dejmujà decyzj´ wspólnie;

• Najlepszy czas na spotkania to godz. 10.00–12.00 lub 13.30–16.00;
• Chocia˝ j´zyk angielski jest w szerokim u˝yciu, niektórzy niemieccy biznes-

meni wolà prowadziç rozmowy w swoim j´zyku ojczystym. Zapytaj o to
z wyprzedzeniem, tak abyÊ ty lub gospodarze mogli zapewniç tłumacza;

• Nie planuj spotkaƒ na piàtkowe popołudnie (w piàtki wiele biur zamyka-
nych jest ju˝ o 14.00 lub 15.00). Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e wielu Niemców
wyje˝d˝a na wakacje w lipcu, sierpniu bàdê grudniu – nale˝y zatem upew-
niç si´ czy sà w tym czasie osiàgalni;
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• Dobrze jest zdobyç przychylnoÊç sekretarki mened˝era. Niemiecka sekre-
tarka uwa˝a si´ za prawà r´k´ swojego szefa;

• Je˝eli list w sprawach biznesowych od twojego niemieckiego partnera podpisa-
ny został przez dwie osoby, lub gdy wi´cej ni˝ jedno nazwisko stale powtarza si´
w e-mailach, oznacza to, ˝e obaj muszà byç zgodni przed podj´ciem decyzji.

Powitanie i tytułowanie
• Spotkania z Niemcami obfitujà w uÊciski dłoni. Pojawiajà si´ one przy ka˝-

dej mo˝liwej okazji, na poczàtku i na koƒcu spotkania, je˝eli ktoÊ włàcza si´
do rozmowy w jej trakcie lub je˝eli ktoÊ opuszcza ju˝ spotkanie;

• Dłoƒ Êciskaj pewnie i krótko z jednoczesnym bezpoÊrednim kontaktem
wzrokowym. Mi´kki uÊcisk dłoni Êwiadczy o słaboÊci, a niepatrzenie prosto
w oczy – o fałszywoÊci, niesolidnoÊci, a nawet nieuczciwoÊci;

• Przedstawiany kobiecie czekaj, a˝ poda ci r´k´;
• W oficjalnych sytuacjach towarzyskich starsi Niemcy mogà całowaç na po-

witanie kobiety w r´k´. Podobnego post´powania nie oczekuje si´ od obco-
krajowców. GoÊç od dawna zaprzyjaêniony z gospodynià mo˝e pocałowaç
wyciàgni´tà przez nià r´k´;

• Przy przedstawianiu wielu osób nale˝y ka˝dej z nich podaç r´k´. Jest nie-
grzecznoÊcià podawanie sobie ràk ponad r´kami innych witajàcych si´ osób;

• Podajàc prawà dłoƒ na powitanie, nigdy nie trzymaj lewej r´ki w kieszeni;
• Trzymajàc si´ zasad niemieckiego savoir-vivre’u, lepiej zostaç przedstawio-

nym przez osob´ trzecià, ani˝eli przedstawiç si´ samemu. Jednak˝e, kiedy
nie ma takiej mo˝liwoÊci, dopuszczalne jest zrobienie tego samemu. Doty-
czy to zarówno sytuacji oficjalnych, jak i towarzyskich;

• Wr´cz swojà wizytówk´ zaraz po przywitaniu si´ z drugà osobà (pomaga to
zidentyfikowaç tytuły i stanowiska);

• Wielu niemieckich biznesmenów zna j´zyk angielski i je˝eli posiadasz bilet
wizytowy przetłumaczony na ten j´zyk, nie jest konieczne tłumaczenie go
na niemiecki;

• Miej przy sobie du˝o biletów wizytowych; mo˝e si´ okazaç, ˝e wielu Niem-
ców b´dzie chciało je z tobà wymieniç;

• Je˝eli twoja firma funkcjonuje na rynku wiele lat, warto na bilecie wizyto-
wym zaznaczyç dat´ jej zało˝enia;

• W Niemczech wysoko ceni si´ posiadanie wykształcenia i dlatego dobrze
jest zaznaczyç na bilecie wizytowym posiadany tytuł (powy˝ej licencjata);
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• Zwracajàc si´ do osoby nieposiadajàcej tytułu zawodowego, u˝ywaj zwro-
tów: Pan, Pani lub Panna, dodajàc nazwisko. W j´zyku niemieckim brzmi
to nast´pujàco:
– Pan = Herr,
– Pani = Frau,
– Panna = Fräulein;

• Fräulein stosuje si´ obecnie tylko w odniesieniu do bardzo młodych kobiet
(do lat osiemnastu). Do ka˝dej businesswoman nale˝y zwracaç si´, u˝ywa-
jàc Frau przed jej nazwiskiem, bez wzgl´du na to, czy jest zam´˝na, czy nie;

• Nale˝y pami´taç o u˝ywaniu tytułów zawodowych i naukowych. Do
dr. Helmuta Schroedera zwracaj si´ Doktor Schroeder, Herr Doktor lub
Herr Doktor Schroeder. Jego kole˝ank´ majàcà stopieƒ doktorski nale˝y
tytułowaç Frau Doktor. Zawsze upewnij si´, czy znasz poprawny tytuł, ja-
kiego u˝ywa dana osoba;

• Tradycyjnie tylko członkowie rodziny i bliscy przyjaciele zwracajà si´ do siebie
po imieniu. Mo˝esz si´ spodziewaç, ˝e b´dziesz pracował z Niemcami przez
wiele lat, zanim przejdziecie na ty, ale równie˝ mo˝e si´ to w ogóle nie zdarzyç;

• Wchodzàc i opuszczajàc sklep, uprzejmie jest powiedzieç sprzedawcy „dzieƒ
dobry” i „do widzenia”.

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• GoÊcinnoÊç w Niemczech nie jest tak wystawna, jak w niektórych in-

nych krajach europejskich. Formalne imprezy nale˝à do rzadkoÊci i pra-
wie nie zdarza si´, aby Niemiec organizował twój czas poza godzinami
pracy;

• Najpopularniejszym posiłkiem słu˝bowym w Niemczech jest lunch, rza-
dziej obiad. Lunch jada si´ w zasadzie mi´dzy 12.00 a 13.00;

• Podczas lunchu sprawy biznesowe mogà byç omawiane przed i (czasem) po
posiłku, ale nigdy w jego trakcie;

• Je˝eli zostałeÊ zaproszony na lunch, mo˝esz zaproponowaç zapłacenie ra-
chunku, ale spodziewaj si´, ˝e twój gospodarz odrzuci t´ propozycj´. Nale-
gaj na zapłat´ tylko wtedy, gdy byłeÊ osobà zapraszajàcà;

• Je˝eli twój niemiecki kolega tylko zasugeruje, abyÊcie razem wyszli coÊ prze-
kàsiç, to ka˝dy płaci za siebie. Nie nale˝y tego traktowaç jako zaproszenie;

• Na spotkania towarzyskie przychodê punktualnie. Przed posiłkiem serwo-
wane sà drinki z małymi przekàskami pobudzajàcymi apetyt;
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• Niemcy rzadko podejmujà partnerów handlowych w domu. Je˝eli zostałeÊ
zaproszony do domu, traktuj to jako du˝e wyró˝nienie;

• Wi´kszoÊç daƒ spo˝ywa si´, u˝ywajàc sztuçców; do rzadkoÊci nale˝y jedze-
nie przy u˝yciu ràk. Kiedy skoƒczysz jeÊç, widelec i nó˝ połó˝ pionowo ko-
ło siebie na talerzu;

• Toast podczas formalnego obiadu b´dzie krótki. Gospodarz powie par´ słów
powitania, a zaproszeni mu za nie podzi´kujà. Je˝eli zostaniesz o to wyraê-
nie poproszony, twoja odpowiedê na toast powinna byç równie˝ krótka
i prosta. Dwa najbardziej powszechne toasty to „Prost” (mniej oficjalny)
oraz „Zum Wohl”;

• Je˝eli palisz, zawsze pocz´stuj papierosami, zanim sam zapalisz;
• Gdy zostaniesz zaproszony do niemieckiego domu na kolacj´, koniecznie

przyjmij to zaproszenie (maksymalne spóênienie – 10 minut);
• Z rozpocz´ciem jedzenia poczekaj, a˝ gospodarz lub pani domu powie „Gu-

ten Apetit” i odpowiedz podzi´kowaniem, zanim zaczniesz jeÊç;
• Staraj si´ nie zostawiaç resztek jedzenia na talerzu;
• Oczekuje si´ od ciebie, ˝e po paru dniach przyÊlesz kartk´ z podzi´kowaniem

za przyj´cie w domu;
• Je˝eli spóênisz sí na imprez´ kulturalnà, drzwi prawdopodobnie b´dà zamkni´-

te i b´dziesz musiał czekaç a˝ do przerwy, aby wejÊç na widowni´.

Ubiór
• Ubiór w biznesie jest bardzo klasyczny. Obowiàzkowe sà ciemne ubrania, sto-

nowane krawaty i białe koszule (mogà równie˝ byç niebieskie gładkie lub
w dyskretne pasy), aczkolwiek niebieskie blezery i szare flanelowe spodnie
tak˝e uwa˝ane sà za właÊciwe. Ubrania w kolorze khaki sà nieakceptowane;

• Panie w biznesie noszà kostiumy z białymi bluzkami lub suknie wizytowe
w kolorach neutralnych;

• Obowiàzkowe sà czyste buty, niezale˝nie od pogody;
• Co do zdejmowania marynarki lub krawata w czasie goràcej pogody naÊla-

duj swojego niemieckiego partnera; nie bàdê te˝ zdziwiony, je˝eli w czasie
spiekoty pozostanie w pełni ubrany;

• Ubiór biznesowy jest tak˝e właÊciwy na wi´kszoÊç towarzyskich spotkaƒ
(przyj´ç, obiadów, teatru). Pami´taj, ˝e w niemieckich teatrach obowiàzko-
wo wierzchnie okrycie zostawia si´ w szatni; je˝eli jesteÊ przezi´biony, weê
ze sobà sweter. W przypadku przedstawienia premierowego (opera, teatr,
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koncert) oczekuje si´, ˝e m´˝czyêni zało˝à swój najlepszy garnitur wyjÊcio-
wy (ciemny) lub smoking, a panie długà sukni´ wieczorowà;

• Strój swobodny wyglàda jak w wi´kszoÊci pozostałych paƒstw europejskich.
Jeansy sà wszechobecne, ale nie powinny wyglàdaç na znoszone. Latem
wi´kszoÊç Niemców nosi sandały.

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• Proces podejmowania decyzji w niemieckiej firmie mo˝e osobom z zewnàtrz

wydawaç si´ nieco tajemniczy. Obok oficjalnego kanału decyzyjnego, w fir-
mach wyst´pujà „ukryci” doradcy i decydenci, których aprobata dla podej-
mowanych decyzji jest obligatoryjna;

• Podczas gdy we wst´pnych spotkaniach mo˝e byç zaanga˝owanych wiele
osób, to ostatecznà decyzj´ podejmuje tylko naczelne kierownictwo;

• Niemcy przestrzegajà hierarchicznego sadzania uczestników spotkania i ko-
lejnoÊci mówienia;

• Obiektywne fakty tworzà podstaw´ wiarygodnoÊci. Odczucia nie sà w ne-
gocjacjach akceptowane. Niemcy majà niech´ç do nadmiernego zachwy-
cania si´ i wyolbrzymiania. Dlatego swoje propozycje nale˝y wesprzeç du˝à
liczbà danych (przykłady i case study odgrywajà tu du˝à rol´);

• Bàdê przygotowany na przedstawienie znacznej iloÊci informacji w krótkim
terminie. Pewne pytania mogà wydawaç si´ trywialne, ale nale˝y pami´-
taç, ˝e dla Niemców sà one bardzo wa˝ne;

• Promocyjne materiały i instrukcje obsługi powinny byç przetłumaczone na
j´zyk niemiecki. Broszury informacyjne mogà byç obszerne;

• Ka˝dy aspekt twojej propozycji b´dzie zgł´biony przez wielu odpowiedzial-
nych pracowników. Tego procesu nie jesteÊ w stanie przyspieszyç. Ta po-
wolnoÊç cechuje wiele działaƒ w biznesie. Niemcy uwa˝ajà, ˝e właÊciwe
wykonanie zadania wymaga czasu;

• Techniczna strona produktu ma dla Niemców bardzo du˝e znaczenie i w tej
sprawie zasi´gajà dodatkowych opinii specjalistów;

• W sprawach finansowych Niemcy sà konserwatywni i mało skłonni do po-
dejmowania ryzyka;

• W wi´kszoÊci przypadków preferujà realistycznà wst´pnà ofert´ cenowà,
bez zostawiania du˝ego marginesu na ust´pstwa cenowe;

• Gruntownie przygotowujà si´ do rozmów. Zbierajà solidne dane dotyczàce
poczynaƒ konkurencji i wykorzystujà je w trakcie negocjacji;
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• Długo i skrupulatnie negocjujà i ustalajà terminy dostaw, a dotrzymanie
tych terminów ma du˝e znaczenie dla przyszłej współpracy;

• Niemcy znani sà z nieugi´tego obstawania przy swoim stanowisku w nego-
cjacjach, gdy zetknà si´ z taktykà wywierania presji;

• Kiedy Niemcy mówià, ˝e majà „problem”, zazwyczaj oznacza to, ˝e jest jesz-
cze sprawa, którà chcieliby przedyskutowaç. Najcz´Êciej dochodzi do po-
myÊlnego rozwiàzania. Bàdê pozytywnie nastawiony;

• Du˝y nacisk kładà na prawne aspekty i newralgiczne punkty pisemnej umo-
wy. Niech´tnie podchodzà do renegocjacji warunków umowy wkrótce po
jej podpisaniu;

• Je˝eli dostawca nie dotrzymuje warunków umowy, Niemcy sà nieust´pliwi
w ˝àdaniu wysokich odszkodowaƒ;

• Ustanowienie bliskich stosunków w biznesie zabiera Niemcom sporo cza-
su. Ich chłód, widoczny na poczàtku, z czasem zanika. Kiedy ci´ bli˝ej po-
znajà, stajà si´ towarzyscy;

• Niemcy nie zawsze rozpoczynajà spotkanie od tematów towarzyskich. Mo˝-
liwe jest, ˝e po twoim wejÊciu do biura i przedstawieniu si´ od razu przy-
stàpicie do rozmów na temat biznesu;

• Je˝eli Niemcy zdecydujà si´ na towarzyskà pogaw´dk´ przed przystàpie-
niem do interesów, spodziewaj si´ pytaƒ o lot, zakwaterowanie, cz´Êci Pol-
ski, z której pochodzisz itp.;

• Do spraw biznesu podchodzà na serio i nie doceniajà poczucia humoru
w kontekÊcie tych spraw. Dowcipy rzadko dobrze si´ tłumaczà na j´zyki
obce, a prezentacja oferty w Niemczech to powa˝na sprawa;

• Niemieccy biznesmeni czujà si´ skr´powani przesadnymi komplementami:
z zasady ani ich nie oczekujà, ani nie wygłaszajà. Z jednym wyjàtkiem: sà
skorzy do wyra˝ania uznania dla goÊcia starajàcego si´ mówiç w ich j´zyku;

• W przypadku pojawienia si´ problemu bàdê gotów wyjaÊniç go w sposób
jasny, szczegółowy i bez emocji. Mo˝e si´ okazaç, ˝e b´dziesz musiał zrobiç
to w formie pisemnej. Niemcy nie przywykli do nieformalnej wymiany
zdaƒ;

• Je˝eli w trakcie spotkania lub przy stole obiadowym, dwaj członkowie gru-
py mówià do siebie szeptem, nie bierz tego za oznak´ braku wychowania.
Chcà po prostu powiedzieç sobie coÊ, co nie odnosi si´ do pozostałych osób;

• PrywatnoÊç jest bardzo wa˝na w Niemczech. Drzwi sà zamykane zarówno
w pracy, jak i w domu. Zawsze pukaj do drzwi i czekaj na zaproszenie do
wejÊcia;
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• Dystans interpersonalny jest w Niemczech wi´kszy ni˝ w wielu krajach Za-
chodu. Naruszenie go wywołuje skr´powanie. Nie nale˝y zatem np. prze-
suwaç bli˝ej krzesła, na którym siedzisz, gdy przekazywanie niemieckiemu
partnerowi materiałów handlowych czy próbek jest z tego miejsca niewy-
godne. Samowolna zamiana poło˝enia mebli w niemieckim biurze jest trak-
towana jako niegrzecznoÊç;

• Unikaj zadawania pytaƒ na tematy osobiste. Je˝eli niemiecki partner ze-
chce poinformowaç ci´, czy jest ˝onaty i czy posiada dzieci, znajdzie na to
sposób. ˚ycie rodzinne i praca sà w Niemczech rozgraniczone;

• Nale˝y unikaç wywołujàcych zakłopotanie pytaƒ o charakterze politycznym.
Nie zadawaj pytaƒ dotyczàcych drugiej wojny Êwiatowej i antysemityzmu;

• Niemcy sà oczytani i majà rozeznanie w sprawach Êwiata. Sà bezpoÊredni
i mogà wyraziç wobec ciebie swojà opini´ o twoim kraju, nawet jeÊli jest ne-
gatywna;

• Dobrym tematem do rozmów jest sport. Wielu Niemców pasjonuje si´ pił-
kà no˝nà; popularne sà równie˝ narciarstwo, kolarstwo, turystyka piesza
i tenis;

• Niemcy wytwarzajà jedne z najlepszych piw na Êwiecie. Niemiecki piwosz
b´dzie szcz´Êliwy, mogàc udzieliç ci informacji na temat wiodàcych marek
piwa.

Gestykulacja i zachowania publiczne
• W miejscach publicznych Niemcy sà formalni i wstrzemi´êliwi, nie przepa-

dajà za publicznym okazywaniem uczuç (bardziej ekspresyjni sà Niemcy
z południa).Wielu Niemców rezerwuje uÊmiech dla przyjaciół i rodziny,
traktujàc uÊmiechanie si´ do obcych jako coÊ głupiego, a nawet obłudnego;

• Tendencja do unikania „publicznych widowisk” wyra˝a si´ m.in. w jak naj-
bli˝szym podejÊciu do drugiej osoby w trakcie witania si´. Tylko młodzi lub
osoby nieuprzejme machajà lub wołajà do siebie z dystansu;

• Aby zwróciç czyjàÊ uwag´, podnieÊ r´k´ z dłonià skierowanà wn´trzem od sie-
bie i z wyciàgni´tym palcem wskazujàcym. Nie machaj nim i nie przywołuj;

• Siedzàc, załó˝ raczej nog´ na nog´. Nie siedê z kostkà na kolanie. Stopy
opieraj jedynie na podnó˝ku;

• W trakcie oficjalnych spotkaƒ pierwsze wchodzà do pokoju starsze lub wy˝-
sze rangà osoby. W przypadku tego samego wieku i stanowiska m´˝czyêni
wchodzà przed kobietami;
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• M´˝czyzna przepuszcza kobiet´ przy wchodzeniu do baru, restauracji i in-
nych miejsc publicznych i chodzi z jej lewej strony;

• W tej kulturze ludzie niech´tnie si´ dotykajà; spodziewaj si´ małej liczby te-
go typu kontaktów fizycznych (oprócz obowiàzkowego podawania r´ki);

• Je˝eli widzisz Niemca pukajàcego w stół, mo˝e byç to sposób witania cie-
bie, je˝eli nie jesteÊcie na tyle blisko, aby mógł podaç ci r´k´. Mo˝e to byç
równie˝ przyklaskiwanie ci za dobrze wykonanà prac´;

• Pukanie si´ w czoło i jednoczesne patrzenie na jakàÊ osob´ traktuje si´ jako
zachowanie bardzo niegrzeczne (i prawnie zabronione). Znak OK (kciuk
i palec wskazujàcy tworzàce kółko) uwa˝a si´ za niegrzeczny;

• Przerywanie innemu mówcy jest uwa˝ane za zachowanie wysoce niestosowne;
• Mówiàc do innej osoby, nie trzymaj ràk w kieszeniach, nie ˝uj tak˝e w tym

czasie gumy;
• Mo˝esz byç uciszany, jeÊli b´dàc w operze, teatrze lub na koncercie, b´dziesz

pokasływał. Niemiecka widownia zachowuje si´ wyjàtkowo cicho, rzadko
nawet porusza si´ na swoich miejscach;

• PrywatnoÊç w Niemczech jest wa˝na i kiedy drzwi sà zamkni´te, nale˝y
przed wejÊciem zapukaç.

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• Niemieccy biznesmeni nie dajà ani nie oczekujà kosztownych upominków.

Upominek powinien byç dobrej jakoÊci, ale nie przesadnie kosztowny. Upo-
minek najlepiej wr´czyç, kiedy istnieje uzasadniony powód, np. po podpi-
saniu kontraktu;

• WłaÊciwym upominkiem jest dobrej jakoÊci pióro, kalkulator kieszonko-
wy, importowany alkohol lub inny gustowny upominek firmowy albo coÊ,
z czego słynie twój kraj czy region;

• Z garderoby stosownym upominkiem mo˝e byç szalik; zdarza si´ równie˝
wr´czanie koszulek typu „T-shirt”. Inne artykuły odzie˝owe, perfumy, my-
dła uwa˝ane sà za zbyt osobiste;

• Niemiecki partner mo˝e rozpakowaç upominek w obecnoÊci darczyƒcy;
• Je˝eli zostałeÊ zaproszony na obiad lub drinka do niemieckiego domu, za-

wsze przynieÊ bukiet nieopakowanych kwiatów dla pani domu. Bukiet nie
powinien byç ostentacyjnie du˝y i powinien zawieraç nieparzystà liczb´
kwiatów (ale nie trzynaÊcie). Ten zwyczaj jest dobrze znany niemieckim
kwiaciarzom, którzy przygotujà odpowiednià wiàzank´. Nie kupuj czerwo-
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nych ró˝ (zastrze˝one dla ukochanej), białych lilii i chryzantem (pogrzeby)
i wrzosu – jako ozdobnika bukietu (w północnych Niemczech wrzos sadzi
si´ na grobach, a przyniesiony do domu przynosi pecha);

• Je˝eli jesteÊ zaproszony na obiad, mo˝esz obdarowaç gospodarza butelkà
wina. Nie przynoÊ tylko wina lokalnego, gdy˝ mo˝e to zostaç odebrane ja-
ko sugestia, ˝e piwnica gospodarzy nie jest dobrze zaopatrzona. Wino po-
winno byç z dobrego rocznika i jednego z czołowych regionów produkcji
(najlepiej czerwone), a tak˝e przywiezione z własnego kraju, a nie sprzeda-
wane w Niemczech.
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