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STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Umawianie spotkaƒ
• J´zykiem urz´dowym jest j´zyk angielski. Hiszpaƒski jest szeroko u˝y-

wanym drugim j´zykiem;
• PunktualnoÊç jest bardzo przestrzegana. PunktualnoÊç w biznesie ozna-

cza na ogół pojawienie si´ około pi´ciu minut wczeÊniej. Nale˝y to
uwzgl´dniç, szczególnie w du˝ych miastach, jak Houston, Los Angeles
czy Nowy Jork, gdzie korki uliczne sprzyjajà spóênieniom. Nale˝y prze-
widzieç wystarczajàcy czas dojazdu. Je˝eli si´ spóêniasz, powiadom o tym
telefonicznie oczekujàcego partnera, przeproÊ i miej solidne wytłuma-
czenie;

• Uzgadniajàc termin, nale˝y pami´taç, ˝e w Stanach Zjednoczonych naj-
pierw pisze si´ miesiàc, potem dzieƒ, a na koƒcu rok; np. 5 paêdzierni-
ka 2000, zapisuje si´ 10/5/2000,

• Konieczne jest wczeÊniejsze umówienie spotkania;
• Referencje sà pomocne, chocia˝ ich brak nie wyklucza mo˝liwoÊci bezpo-

Êredniego skontaktowania si´ z ewentualnym kontrahentem;
• Du˝e znaczenie mogà mieç rekomendacje podpisane przez prezydentów

du˝ych korporacji amerykaƒskich;
• Godziny otwarcia urz´dów to: 8.30–16.30, od poniedziałku do piàtku;
• Godziny pracy w biurach: 9.00–17.00/17.30, od poniedziałku do piàtku;
• PunktualnoÊç wa˝na jest te˝ na gruncie towarzyskim. Nie nale˝y przy-

chodziç za wczeÊnie. Przychodzàc na obiad do domu, nale˝y przyjÊç
od 5–15 minut po wyznaczonym czasie. Na oficjalne przyj´cia nie nale-
˝y si´ spóêniaç.

Powitanie i tytułowanie
• Typowym powitaniem jest uÊmiech, któremu cz´sto towarzyszy skłon gło-

wy, machni´cie r´kà i/lub słownie powitanie;
• W kontaktach biznesowych powszechny jest krótki uÊcisk dłoni z jednocze-

snym patrzeniem sobie w oczy. Jest on bardzo energiczny. Słaby uÊcisk dło-
ni traktowany jest jako oznaka słaboÊci. M´˝czyêni zazwyczaj czekajà, a˝
kobieta pierwsza poda r´k´;

• Na spotkaniach towarzyskich Amerykanie rzadko podajà r´k´ na po˝egnanie;



• Dobrzy przyjaciele i członkowie rodziny zazwyczaj si´ obejmujà, koƒczàc
uÊcisk jednym lub dwoma klepni´ciami po ramieniu;

• Widzàc znajomego w pewnej odległoÊci, pomachaj mu r´kà;
• Słowa pozdrowienia „How are you?” nie sà zapytaniem o twoje zdrowie.

Najlepsza jest krótka odpowiedê, jak np. „Fine, thanks”;
• Wi´kszoÊç biznesmenów posiada bilety wizytowe, ale cz´sto nie dokonuje

si´ wymiany biletów wizytowych, dopóki nie zostanie wyra˝ona ch´ç dal-
szego kontaktu. Do biletów wizytowych nie przywiàzuje si´ takiej wagi jak
w innych krajach;

• Wr´czony przez ciebie bilet wizytowy zostanie przyj´ty, ale mo˝esz nie do-
staç takowego w zamian. Nie czuj si´ tym ura˝ony;

• Twój bilet wizytowy prawdopodobnie zostanie schowany do portfela, scho-
wanego póêniej do tylnej kieszeni spodni. Cz´sto nawet bez przeczytania.
Nie oznacza to braku respektu;

• Wizytówki wymienia si´ tylko podczas spotkaƒ biznesowych;
• Spotykajàc si´ z kimÊ po raz pierwszy, u˝ywaj tytułu i nazwiska, dopóki nie

zostaniesz poproszony, aby zwracaç si´ inaczej (co mo˝e szybko nastàpiç).
Czasem mo˝esz nie dowiedzieç si´ nazwiska rozmówcy, u˝ywaj wtedy imie-
nia lub jego zdrobnienia. Zdrobnienie jest cz´sto skrótem oficjalnego imie-
nia, np. Alex od Aleksandry, Nica od Moniki itp.);

• Aby okazaç szacunek, u˝ywaj takich tytułów, jak dr, Ms., Miss, Mrs. lub Mr.
łàcznie z nazwiskiem. Je˝eli nie jesteÊ pewny statusu matrymonialnego ko-
biety, u˝ywaj Ms. (wymawiane jako „Miz”);

• Upewnij si´, czy twój amerykaƒski znajomy wie, jak zwracaç si´ do ciebie;
• Litery „Jr.” oznaczajà Junior i czasem wyst´pujà po nazwisku m´˝czyzny

np. John Seldon, Jr., lub po imieniu (np. John Jr.). Obie formy wskazujà,
˝e otrzymał imi´ po ojcu;

• Rzymska numeracja np. III lub IV wskazuje na potomka trzeciego lub
czwartego pokolenia z takim samym imieniem, jak jego przodkowie (np.
John Seldon III).

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• Zwyczajowe godziny posiłków: Êniadania 6.00–11.00; lunch 11.00 –14.00;

obiad 17.00–22.00;
• Je˝eli zostałeÊ zaproszony na posiłek, powinieneÊ przyjÊç punktualnie;
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• Je˝eli zostałeÊ zaproszony na cocktail party, mo˝esz spóêniç si´ kilka minut
(nie trzeba uprzedzaç przez telefon nawet o półgodzinnym spóênieniu);

• Na spotkania biznesowe cz´sto rezerwuje si´ por´ lunchu. Dania podawa-
ne w trakcie lunchu sà lekkie; mo˝na tak˝e zamówiç piwo lub wino;

• Obiad jest głównym posiłkiem. O ile nie jest poprzedzony cocktail party,
rozpoczyna si´ mi´dzy 17.00 a 20.00. W trakcie obiadu sprawy biznesowe
poruszane sà rzadko;

• Popularne sà równie˝ Êniadania biznesowe i mogà zaczynaç si´ wczesnym
rankiem;

• W czasie weekendów wiele osób spo˝ywa „brunch” – połàczenie Êniadania
i lunchu w godz. 11.00–14.00. Brunch mo˝e byç równie˝ wykorzystywa-
ny na spotkania biznesowe;

• Przy towarzyskim wyjÊciu do restauracji rachunki mogà byç pokrywane
wspólnie. OkreÊla si´ to mianem: „splitting the bill”, „getting separate
checks” lub „going Dutch”;

• Je˝eli zostałeÊ zaproszony do restauracji na rozmowy biznesowe, zazwyczaj
płaci gospodarz. Je˝eli jest to wyjÊcie okazjonalne, a gospodarz nie propo-
nuje pokrycia rachunku, powinieneÊ byç przygotowany na zapłacenie za
własny posiłek;

• Je˝eli zapraszasz swego amerykaƒskiego partnera do restauracji towarzy-
sko, musisz jasno okreÊliç czy chcesz zapłaciç;

• Przed zło˝eniem wizyty towarzyskiej musisz uprzedziç o tym telefonicznie;
• Nie bój si´ uraziç kogoÊ, odpowiadajàc odmownie na zaproszenie na spotka-

nie towarzyskie;
• Wi´kszoÊç przyj´ç ma charakter nieformalny, chyba ˝e gospodarz uprzedzi

o innym charakterze przyj´cia;
• Mo˝esz odmówiç propozycji pocz´stowania si´ jedzeniem lub piciem. Twój

gospodarz nie b´dzie prawdopodobnie nalegał, abyÊ jadł, musisz zatem ob-
słu˝yç si´ sam wtedy, kiedy masz ochot´;

• Je˝eli podane zostało coÊ, czego nie mo˝esz zjeÊç, po prostu zostaw jedzenie
na talerzu;

• Je˝eli zaproponujà ci dokładk´, nie kr´puj si´. Amerykanie lubià ludzi, któ-
rzy du˝o jedzà;

• Amerykaƒscy współpracownicy lub przyjaciele ch´tnie usłyszà i nauczà si´
toastu u˝ywanego w Polsce;

• Je˝eli nie chcesz drinka alkoholowego, poproÊ o coÊ innego. Nikt nie uzna
tego za dziwne;
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• Amerykanie widelec trzymajà w prawej r´ce i u˝ywajà go do odkrojenia je-
dzenia. Nó˝ u˝ywany jest jedynie do przeci´cia lub rozsmarowania. Aby
u˝yç no˝a, przekładajà widelec do lewej r´ki albo go odkładajà; w celu kon-
tynuacji jedzenia widelec jest przekładany z powrotem do prawej r´ki;

• Wiele potraw jada si´ r´kami; naÊladuj innych lub, jeÊli ci to nie odpowia-
da, jedz po swojemu;

• Jedzenie w trakcie spaceru nie jest traktowane jako przejaw braku dobre-
go wychowania; wiele osób jada równie˝ w samochodach (nawet w trakcie
jazdy). W USA jest wiele restauracji typu „drive – in”;

• W restauracjach szybkiej obsługi oczekuje si´, ˝e sprzàtniesz po sobie ze
stołu;

• Je˝eli b´dziesz mieszkał w amerykaƒskim domu, prawdopodobnie b´dà
oczekiwaç od ciebie pomocy w sprawach domowych, takich jak Êcielenie
łó˝ka, pomoc w myciu naczyƒ po posiłku itp.;

• W sektorze usług powszechnie przyj´te sà napiwki. W odniesieniu do kel-
nerów i taksówkarzy przyj´ty jest napiwek w wysokoÊci 10–15%. Za otwar-
cie drzwi taksówki zwyczajowo wr´cza si´ odêwiernemu hotelowemu
napiwek w wysokoÊci 1 USD.

Ubiór
• W miastach najlepszy jest tradycyjny ubiór biznesowy;
• W małych miastach i obszarach wiejskich ubiór jest mniej formalny i mniej

modny;
• Po zorientowaniu si´, co noszà inni, mo˝esz ubieraç si´ bardziej na luzie;
• Gdy nie pracujesz, ubieraj si´ swobodnie;
• GdybyÊ chciał nosiç tradycyjny ubiór ze swojego regionu lub kraju, nie kr´-

puj si´.

Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• Je˝eli chodzi o j´zyki obce, to nie sà w nich dobrzy. Uwa˝ajà, ˝e angielski

jest j´zykiem mi´dzynarodowym i oczekujà od innych znajomoÊci tego
j´zyka, lecz sà bardzo tolerancyjni, jeÊli idzie o popełniane bł´dy grama-
tyczne;

• Szybko wprowadzajà relacje nieformalne: zdejmujà marynarki, zwracajà si´
po imieniu, rozmawiajà na tematy osobiste itp.;
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• W relacjach z Amerykanami zalecane jest posiadanie w składzie zespołu
kogoÊ kto zna dobrze ten kraj;

• Firmy amerykaƒskie szybko si´ decydujà i szybko działajà. W porównaniu
z innymi kulturami negocjacje przeprowadzane sà niemal błyskawicznie.
Finalizacja kontraktu bàdê ustne porozumienie mo˝e nastàpiç ju˝ w trakcie
pierwszego spotkania. W wielkich firmach kontrakty poni˝ej 10 tys. USD
mogà zostaç zatwierdzone przez kierownika Êredniego szczebla w trakcie
jednego spotkania;

• Je˝eli dostawca zbyt długo negocjuje warunki umowy, poszukujà innych
êródeł zaopatrzenia;

• Typowym amerykaƒskim zwrotem rozpoczynajàcym rozmow´ jest „What
do you do?” (Jaki rodzaj pracy wykonujesz i dla kogo?). Nie uwa˝a si´ te-
go za nieuprzejme czy nudne;

• W trakcie spotkaƒ biznesowych cz´sto głoÊno myÊlà, powinieneÊ wtedy po-
st´powaç tak samo. Pokazuje to, ˝e nie masz nic do ukrycia i mo˝esz wy-
myÊleç wspólne rozwiàzanie omawianego problemu;

• Nie subiektywne odczucia, lecz obiektywne fakty decydujà o treÊci i wyni-
kach negocjacji;

• Nie tracà zbyt wiele czasu na rozmowy wst´pne i starajà si´ szybko przejÊç
do merytorycznej cz´Êci negocjacji. Na przeciàgajàce si´ rozmowy reagujà
zniecierpliwieniem, spoglàdajàc cz´sto na zegarek (tzw. wristwatch syn-
drome);

• Sà wytrwali. Zawsze jest jakieÊ rozwiàzanie. W przypadku impasu zbadajà
wszystkie opcje;

• Prezentacja towarów i usług powinna byç rzeczowa i kompletna. Post´pu-
jà zgodnie z zasadà „karty na stół” i wszystkie informacje prezentujà od ra-
zu. Tego samego oczekujà od swoich partnerów;

• Bàdê innowacyjny. Zmiany i udoskonalenia sà ich obsesjà;
• W trakcie negocjacji poruszajà wszystkie istotne klauzule kontraktu jednà

po drugiej. Cz´sto, od samego poczàtku rozmów, włàczajà do negocjacji
prawników;

• Bez ogródek mówià „nie”, wycofujàc si´ z niektórych rozwiàzaƒ;
• Nie znoszà ciszy w rozmowie. Jest to twoja przewaga strategiczna. Pocze-

kaj, a zdob´dziesz od nich wi´cej informacji;
• Cz´sto stosujà taktyk´ „n´cenia superkontraktem” w celu uzyskania mak-

symalnie niskiej, skalkulowanej dla superkontraktu ceny i zamówienia w tej
cenie mniejszej iloÊci;
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• Nale˝y twardo si´ targowaç i na ust´pstwa godziç si´ z du˝ym ociàganiem
na zasadzie wzajemnoÊci;

• Nie sà przeciwni podejmowaniu ryzyka. Cz´sto trzeba si´ do tego dosto-
sowaç;

• Amerykanie przywiàzujà du˝à wag´ do prawnych aspektów transakcji. Z la-
da powodu gro˝à wezwaniem do stawienia si´ w sàdzie pod karà i nigdy nie
jest to mała kwota (nale˝y pami´taç, ˝e Amerykanie sà najbardziej lubiàcym
si´ procesowaç społeczeƒstwem na Êwiecie i sà tam prawnicy specjalizujàcy
si´ w sprawach dotyczàcych wszelkich mo˝liwych gał´zi przemysłu czy grup
społecznych;

• JeÊli chodzi o klauzul´ arbitra˝owà, to Amerykanie starajà si´ narzuciç ar-
bitra˝ w Szwajcarii, którego głównà wadà jest to, ˝e jest drogi. Liczà, ˝e
kontrahent niemajàcy doÊç pieni´dzy, aby wystàpiç przed sàdem, zgodzi si´
na mniejsze, nale˝ne mu odszkodowanie bez arbitra˝u);

• Płeç rozmówcy nie ma znaczenia, o ile nie b´dziesz zadawał pytaƒ osobi-
stych. Kobiet nie nale˝y pytaç, czy sà zam´˝ne. Je˝eli kobieta o tym wspo-
mni, mo˝na zadaç uprzejme pytania o m´˝a lub dzieci;

• Stosuje si´ cz´stà wymian´ komplementów. Wykorzystywane sà one do roz-
pocz´cia rozmowy;

• Powszechnie przyj´tymi tematami rozmów sà: własna praca, podró˝, ˝yw-
noÊç (diety), sport, muzyka, filmy, ksià˝ki;

• JeÊli nie znasz dobrze danej osoby, unikaj takich tematów jak: religia, pie-
niàdze, polityka i inne kontrowersyjne tematy (aborcja, rasa, dyskrymina-
cja płciowa). Nie pytaj te˝: ile zarabia, ile zapłacił za coÊ, ile ma lat;

• Je˝eli chcesz zapaliç, spytaj, czy nikt si´ nie sprzeciwia lub czekaj, a˝ inni za-
cznà paliç. Palenie w miejscach publicznych jest w coraz wi´kszym stopniu
zakazywane w: samolotach, budynkach urz´dowych, a nawet na stadio-
nach. W du˝ych restauracjach zazwyczaj wydzielone sà miejsca, gdzie pa-
lenie jest dozwolone.

Gestykulacja i zachowania publiczne
• Dystans interpersonalny wynosi mniej wi´cej długoÊç r´ki. Wi´kszoÊç roz-

mówców amerykaƒskich b´dzie odczuwała dyskomfort, stojàc bli˝ej;
• Przyjaciele tej samej płci nie trzymajà si´ w zasadzie za r´ce. Je˝eli m´˝czyê-

ni trzymajà si´ za r´ce, b´dzie to najprawdopodobniej zinterpretowane ja-
ko przejaw preferencji seksualnych;



• Aby wskazaç na odległe obiekty, mo˝na u˝yç palca wskazujàcego. Palcem
nie wskazuj ludzi;

• Aby kogoÊ przywołaç, pomachaj albo wszystkimi palcami albo palcem
wskazujàcym ruchem zagarniajàcym z dłonià do góry;

• Amerykanie wiele si´ uÊmiechajà. Nawet do nieznajomych. Podoba im si´,
kiedy taki uÊmiech zostanie odwzajemniony;

• Aprobat´ mo˝na okazaç dwoma typowymi gestami. Jednym jest znak OK
– koło wykonane za pomocà kciuka i palca wskazujàcego. Drugim jest skie-
rowanie kciuka do góry przy reszcie dłoni zwini´tej w pi´Êç;

• Poklepanie po ramieniu jest oznakà przyjaêni;
• Skrzy˝owanie palców wskazujàcego i Êrodkowego tej samej r´ki ma dwa

znaczenia: albo ˝yczenie powodzenia, albo (je˝eli zrobione w ukryciu) wska-
zanie, ˝e stwierdzenie danej osoby jest nieprawdà (gestów tych u˝ywajà cz´-
Êciej dzieci ni˝ doroÊli);

• Kelnera mo˝na przywołaç nast´pujàco: uchwyciç kontakt wzrokowy i pod-
nieÊç brew, krótko machnàç r´kà, aby zwróciç jego uwag´, lub samym ru-
chem ust wypowiedzieç słowo, o jakie nam chodzi, np. woda (water) lub
kawa (coffee) itp. Aby poprosiç o rachunek, zrób gest pisania lub bezgłoÊnie
wargami wymów słowo „check”;

• BezpoÊredni kontakt wzrokowy oznacza, ˝e jesteÊ szczery. Pami´taj, ˝e kon-
takt wzrokowy nie powinien byç jednak zbyt intensywny. Przedstawiciele
niektórych mniejszoÊci, aby okazaç szacunek, odwracajà głow´;

• Siedzàc, Amerykanie cz´sto zakładajà nog´ na nog´ albo podpierajà stopy
na krzeÊle lub biurku;

• W sytuacjach oficjalnych utrzymuj dobrà, niezbyt zrelaksowanà postaw´;
• Amerykanin, wr´czajàc jakiÊ przedmiot drugiej osobie, mo˝e go rzuciç lub

wr´czyç tylko przy u˝yciu jednej r´ki.

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• Federalne prawo antykorupcyjne zabrania klientom obdarowywania urz´d-

ników instytucji finansowych;
• Wiele firm nie pozwala swoim pracownikom na dawanie lub przyjmowa-

nie upominków;
• Amerykaƒscy partnerzy mogà czuç si´ skr´powani zbyt kosztownym pre-

zentem;
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• Dobrym prezentem mo˝e byç gustowny upominek firmowy (z logo twojej
firmy) lub wyrób, z którego słynie twój region bàdê kraj. Odpowiednie sà
te˝ T-shirty;

• Upominki wr´cza si´ po zawarciu transakcji. O ile wr´czajàcy nie zastrze˝e
czasu rozpakowania prezentu (jak np. gwiazdka), upominki sà zazwyczaj
rozpakowywane zaraz po ich otrzymaniu i pokazywane wszystkim zgro-
madzonym;

• Opakowany upominek trzymaj w swojej teczce. Je˝eli ty otrzymasz upomi-
nek, b´dziesz mógł si´ zrewan˝owaç;

• W rewan˝u mo˝esz otrzymaç upominek od razu lub po pewnej chwili;
• Zaproszenie kogoÊ do restauracji, na przyj´cie lub zaoferowanie innej roz-

rywki jest powszechnie przyj´tà formà zast´pujàcà upominek;
• Kiedy zostałeÊ zaproszony do amerykaƒskiego domu, przyniesienie ze sobà

upominku nie jest konieczne, ale zawsze zostanie docenione. Mo˝esz przy-
nieÊç kwiaty, roÊlin´, butelk´ wina lub wyroby czekoladowe;

• Je˝eli chcesz wr´czyç kwiaty, wyÊlij je przed zło˝eniem wizyty, aby nie spra-
wiç gospodyni kłopotu zajmowaniem si´ nimi, kiedy si´ zjawisz;

• Je˝eli przebywasz w amerykaƒskim domu przez kilka dni, upominek jest na
miejscu. Mo˝esz tak˝e przesłaç list z podzi´kowaniem;

• W okresie Bo˝ego Narodzenia dawanie prezentów jest powszechne. Swo-
im współpracownikom w biznesie mo˝esz sprezentowaç upominki przydat-
ne w pracy biurowej albo alkohol;

• Osobiste upominki, jak np. perfumy czy wyroby konfekcyjne, sà niewłaÊci-
we dla kobiet;

• Dobrym pomysłem sà prezenty dla dzieci, ale nale˝y uwzgl´dniç poglàdy
rodziców. Np. je˝eli sà to pacyfiÊci, nie wr´czaj jako upominku pistoletu-za-
bawki. Amerykanie odznaczajà si´ kiepskà znajomoÊcià geografii, stàd do-
bry jest upominek wskazujàcy na lokalizacj´ Polski: kolorowa mapa, tani
globus, a nawet balon z namalowanà na nim mapà.


