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Summary 

The article describes the cultural framework of organizational behavior of Germans and Poles. 

Presented attitudes and behavior patterns according to the concept of Lewis, Hofstede, 

Trompenaars and Hampden - Turner, Gesteland, Mole and Tomalin and Nicks. Cultural knowledge 

of partners and the respect of fundamental principles in the civilized world of business is the 

foundation of building relationships and good business for both sides. The following are barriers to 

intercultural communication and ways of overcoming them. The author defends that the big cultural 

differences need not be an obstacle to doing business. 

Keywords: organizational culture, patterns of behavior, cultural barriers, cross-border 

cooperation, Germans, Poles 

 

Streszczenie 

W artykule opisane są kulturowe ramy zachowań organizacyjnych Niemców i Polaków. 

Przedstawiono wzorce postaw i zachowań według koncepcji Lewisa, Hofstede, Trompenaarsa i 

Hampden – Turnera, Gestelanda, Mole'a oraz Tomalina i Nicksa. Wiedza o kulturze partnerów oraz 

przestrzeganie podstawowych zasad obowiązujacych w cywilizowanym świecie biznesu jest 

podstawą budowania relacji i korzystnych transakcji dla obu stron. Podane są bariery komunikacji 

międzykulturowej i sposoby ich przełamywania. Autor broni tezy, że duże różnice kulturowe nie 

muszą być przeszkodą w prowadzeniu biznesowych interesów. 

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, wzorce zachowań, bariery kulturowe, współpraca 

transgraniczna, Niemcy, Polacy. 

 

Аннотация 
В статье описано корпоративную культуру немцев и поляков. Представлено подход и 

модели организационного поведения в соответствии с концепциями таких исследователей 

межкультурной коммуникации как Левис, Хофстеде, Тромпенаарс и Хэмпден – Турнер, 

Гестеланд, Моле, Томалин и Никс. Обосновано, что так знание  культyры партнѐров как и 

соблюдение еѐ основополагающих принципов значительно влияют на добросовестные 

взаимоотношения и на развитие бизнеса. Определено барьеры для межкультурной 

коммуникации и пути их преодоления. Защищено тезис, что культурные различия не должны 

быть препятствием для ведения успешого бизнеса. 

Ключевые слова: организационная культура, образцы поведения, культурные барьеры, 

приграничное сотрудничествo, немцы, поляки 

Wprowadzenie.  Polacy uważają 

Niemców za najbardziej atrakcyjnych partnerów 

w biznesie i transgranicznej współpracy 

samorządów terytorialnych. Kooperacja 
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przybiera różne formy, zachodzi na wszystkich 

poziomach organizacji i dotyczy wielu sfer 

życia społeczno – gospodarczego. Największą 

aktywność można zaobserwować w gminach 

przygranicznych. Koncentruje się ona w 

obszarze planowania przestrzennego, rozwoju 

gospodarczego, transportu, infrastruktury, 

turystyki i ochrony środowiska. Realizowane są 

również wspólne projekty z zakresu edukacji, 

sfery społecznej i kulturalnej. 

Do czynników utrudniających współpracę 

należą m.in. różnice kulturowe, które frustrują 

uczestników transgranicznych relacji, wydają 

się trudne do odczytania i nieprzewidywalne. 

Brak wystarczającej znajomości języka 

partnerów, a do tego przyznaje się prawie co 

czwarty polski samorządowiec, błędne 

interpretacje sygnałów niewerbalnych, 

odmienne podejście do czasu i harmonogramów 

może być przyczyną paraliżu decyzyjnego i 

rozpadania się międzynarodowych zespołów. 

Znajomość praktyk organizacyjnych ujętych 

w logiczne wzorce ogranicza poczucie 

niepewności i zapewnia w pewnym stopniu 

przewidywalność postępowania partnerów.  

W artykule przedstawione są znane modele 

kulturowo uwarunkowanych zachowań w 

odniesieniu do Niemców i Polaków. Są to 

kolejno koncepcje Lewisa, Hofstede, 

Gestelanda, Trompenaarsa i Hampden – 

Turnera, Mole'a oraz Tomalina i Nicksa. 

Opisane są bariery kulturowe i sposoby 

przełamywania ich. Autor broni tezy, że duże 

różnice kulturowe nie muszą być przeszkodą we 

wzajemnych (a nie tylko biznesowych)  

relacjach. 

1. Proste wzory zachowań.  W typologii 

opracowanej przez Richarda D. Lewisa
 
[ R. D. 

Lewis 2003, s. 120 -121], uwzględniającej wagę 

jednego czynnika – jest nim sposób 

podejmowania decyzji, zachowania 

organizacyjne Niemców znacznie odbiegają od 

postępowania Polaków. Na względnej skali 

linearność – wieloaktywność, zawierającej 

osiemnaście rodzajów zachowań, Niemcy wraz 

ze Szwajcarami stanowią biegun linearności. 

Niemcy według Lewisa są osobami 

introwertycznymi, małomównymi i 

opanowanymi. Cenią prywatność, zawsze 

planują metodycznie. Pracują w ustalonych 

godzinach i nie robią kilku rzeczy 

równocześnie. Są punktualni, przyporządkowują 

się rozkładowi zajęć. Ustalają projekty tak, by 

były one raealizowane niezależnie od siebie. 

Trzymają się planów i faktów, poszukują 

informacji w statystykach, literaturze i w bazach 

danych. 

Przedstawiciele kultur linearnych są 

zorientowani na pracę, rzadko okazują emocje, 

ściśle przestrzegają procedur, ostrożnie 

przyjmują profity, tworzą łańcuchy działań,  a 

uprawnienia przekazują fachowcom. Prowadzą 

krótkie rozmowy telefoniczne i zapisują 

ustalenia. W sporach kierują sie logiką, nie lubią 

"tracić twarzy". Oddzielają sprawy zawodowe 

od towarzyskich, rzadko przerywają rozmówcy 

[ R. D. Lewis 2003, s.121]. 

Polacy i pozostali Słowianie wraz z 

Węgrami zajmują dziesiąte miejsce w rankingu 

linearność – multiaktywność. Biegun 

wieloaktywności tworzą zachowania Arabów, 

Afrykańczyków i mieszkańców Ameryki 

Południowej. 

Inną, przydatną dla uczestników 

międzynarodowych relacji jest kategoryzacja 

uwzględniająca podział, w jakim stopniu narody 

w swych kulturach organizacyjnych czerpią 

informacje z zapisów, a w jakim z dialogu. 

Ranking narodów przedstawia się podobnie jak 

w modelu Lewisa. Niemcy wraz ze Szwajcarami 

tworzą biegun komunikacji pisemnej, po 

przeciwnej stronie znajdują się mieszkańcy 

Ameryki Południowej, a Polacy ulokowali się w 

środku podziału "zapis – dialog" [ R. D. Lewis 

2003, s. 122], 

2. Typologia Hofstede. Analiza modelu 

Gerta Hofstede [ G. Hofstede 2010 ] ( patrz tabl. 

1 ) wykazuje istotne różnice w trzech spośród 

pięciu wymiarów kultury Niemców i Polaków. 

Są to: unikanie niepewności, dystans władzy 

oraz długoterminowa orientacja w czasie. 

Polacy w wysokim stopniu odczuwają 

zagrożenie w sytuacjach nowych, nieznanych 

lub niepewnych. Wyraża się to m.in. 

nadmiernym stresem i potrzebą 

przewidywalności, która może być zaspokojona 

przepisami prawa i zwyczajami. 

Wieloznaczność i wszelkie dewiacje odbierane 

są jako zagrożenie, wyzwalane są zachowania 

agresywne. 

Polacy unikają zmian i bardziej niepokoją 

się o przyszłość. Mają niższy poziom motywacji 

i wykazują mniejszą skłonność do ponoszenia 

ryzyka.Unikają konkurencji, konfliktów, 
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pochwalają dominację, troszczą się o 

bezpieczne życie, a lojalność wobec 

pracodawców uważana jest za cnotę. Ludzie 

młodzi cieszą się mniejszym zaufaniem, 

źródłem przekonań są autorytety, eksperci i ich 

wiedza. 

 

Tab.1. Wymiary kultury organizacyjnej Niemców i Polaków według  

G. Hofstede. 

WYMIARY KULTURY 
NIEMCY POLACY 

ranking wartość ranking wartość 

DYSTANS WŁADZY 65 -67 35 27 - 29 68 

INDYWIDUALIZM - 

KOLEKTYWIZM 
19 67 23 - 26 60 

MĘSKOŚĆ - ŻEŃSKOŚĆ 11 - 13 66 14 -16 64 

UNIKANIE NIEPEWNOŚCI 43 - 44 65 9 -10 93 

DŁUGOTERMINOWA 

ORIENTACJA W CZASIE 

6 

12 ( E ) 

83 

78 ( E ) 
51 -54 38 

E – dotyczy Niemców ze wschodnich landów. 

Źródło: opracowanie własne na podst. G. Hofstede op.cit. s. 58, 59, 95, 96, 141, 192, 193, 255, 257 

 

Niemcy należą do narodów wykazujących 

cechy pośrednie między wysokim a niskim 

stopniem unikania niepewności. Łatwiej niż 

Polacy akceptują zmiany związane nieodłącznie 

z życiem, a zachowania agresywne są u nich 

naganne. Starają się nie okazywać uczuć, łatwiej 

akceptują osoby o odmiennych poglądach, 

wykazują wiekszą tolerancyjność. Uważają, że 

konkurencja powinna być wykorzystana 

konstruktywnie. 

Oba narody różnią się stopniem w jakim 

mniej wpływowi obywatele uważają, że władza 

nie jest równo podzielona. Hofstede umieścił 

Niemców w kulturach małego dystansu władzy. 

Typową opinią jest, że wszyscy ludzie są równi 

bez względu na zajmowane stanowisko, a 

wszelkie nierówności powinny zanikać. Użycie 

władzy powinno być oparte na prawie 

obowiązujących wszystkich. Wszyscy 

pracownicy są równi bez względu na miejsce 

zajmowane w strukturze organizacyjnej. 

Zwierzchnicy uważani są za starszych kolegów. 

Podwładni mają łatwy dostęp do przełożonych. 

Sprawujący władzę czują się mniej zagrożeni, są 

bardziej skłonni ufać innym, noszą się 

skromnie. Współpraca ze słabszymi powinna 

opierać się na solidarności. 

Polacy należą do grupy kultur pośrednich. 

Władza uważana jest za ważny element życia 

społecznego. Hierarchia w większym niż u 

Niemców stopniu oznacza nierówność. Daje się 

zauważyć więcej lęku przed przełożonymi i 

braku zaufania między pracownikami. 

Podwładni częściej obarczani są winą za 

popełniane błędy, a dobra współpraca pomiędzy 

słabszymi jest trudniejsza do osiągnięcia. 

Badania przeprowadzone przez Hofstede nie 

wykazały istotnych rozbieżności pomiędzy 

naszymi narodami w wymiarach męskość – 

żeńskość oraz indywidualizm – kolektywizm. 

Zarówno Niemcy jak i Polacy umieszczeni 

zostali w grupie kultur pośrednich. Zachowania 

naszych zachodnich partnerów przesunięte są 

nieco w stronę męskości i indywidualizmu. 

Nie ma ostrego podziału ról społecznych 

wynikających z płci, a znane powiedzenie 

"Kinder, Küche, Kürche" określające miejsce 

kobiet w życiu publicznym, traci na aktualności. 

W kulturach pośrednich świadomość "ja" 

funkcjonuje obok świadomości "my". Ludzie 

dbają o siebie i o swoje rodziny, są też 

członkami organizacji, które w pewnym 

zakresie troszczą się o nich. Uniwersalne normy 

etyczne przeplatają się ze standardami wartości 

danej grupy społecznej. 

Piątym, dodatkowym wymiarem w modelu 

Hofstede jest tzw. długoterminowa orientacja w 

czasie. Autor twierdzi, że w kulturach narodów 

występują różne orientacje na czas osiągania 

celów. Niemcy są w większym stopniu 
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nastawieni na cele odległe. Łatwiej dostosowują 

tradycję do współczesnych warunków. 

Zobowiązania społeczne realizowane są w 

granicach rozsądku. Po drugiej wojnie 

światowej rozwinęli tzw. Soziale Marktwirtschft 

czyli społeczną gospodarkę rynkową. System 

ten uważają za wyjątkowy i nazywają go 

kapitalizmem z rozwiniętą świadomością 

społeczną. Gromadzą duże oszczędności, które 

przeznaczają na inwestycje. Oczekują 

powolnych rezultatów i gdy trzeba zrealizować 

zamiary, są gotowi do uległości. 

 

 Źródło: opracowanie własne. 
Rys. 1 Graficzna prezentacja wymiarów kultury organizacyjnej Niemców i Polaków  

wg. Hofstede 

 

Polaków umieścił Hofstede w środku 

rankingu kultur zorientowanych na cele odległe 

i bliskie. Mniej oszczędzają i brakuje im 

fuduszy na inwestycje. Oczekują szybkich 

rezultatów, a co do zobowiązań społecznych, 

uważają że powinny być przestrzegane, czasem 

bez względu na ich koszt [Hofstede 2003, 

s.119]. 

3. Model Gestelanda. Duże różnice w 

zachowaniach negocjatorów niemieckich i 

polskich ukazuje model Richarda R. Gestelanda. 

Autor na podstawie obserwacji zgromadzonych 

przez ponad trzy dziesięciolecia, ujął zwyczaje i 

praktyki w międzynarodowym biznesie w 

logiczne wzory. Wyróżnił następujące typy 

kultur organizacyjnych: protransakcyjne kontra 

propartnerskie, nieceremonialne kontra 

ceremonialne, monochroniczne kontra 

polichroniczne, ekspresyjne kontra 

powściągliwe. 

Znajomość modelu zapewnia w pewnym 

stopniu przewidywalność zachowań partnerów, 

zmniejsza poczucie frustracji wywołane 

różnicami w praktykach zawierania interesów. 

Porównanie charakterystyk negocjatorów 

niemieckich i polskich znajduje się w tabeli 2.
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Tab. 2. Niemcy i Polacy jako negocjatorzy w modelu Gestelanda 
 

    Cechy 

kultur 
 
 

sylwetki 

negocjatorów 

Propart-

nerskie 

Protran-

sakcyjne 

Ceremo-

nialne 

Niecere- 

monialne 

Monoch-
roma-

tyczne 

Polichro- 

matyczne 

Ekspre- 

syjne 
Powś-ciągliwe 

NIEMCY                  

POLACY                               

Źródło: opracowanie własne na podstawie R.R. Gesteland...op.cit, s.263-266, 357-362. 

 

Niemcy wraz z Brytyjczykami, Duńczykami, 

Finami, Holendrami i Czechami znajdują się w 

grupie siódmej ( G ) modelu. Tworzą ją kultury 

protransakcyjne, umiarkowanie ceremonialne, 

monochroniczne i powściągliwe. W latach 

późniejszych Gesteland dołączył do tej grupy 

Australijczyków, Kanadyjczyków i 

Amerykanów, określanych wcześniej jako 

negocjatorów o zróżnicowanej ekspresyjności [ 

R.R. Gesteland 2012, s. 357 – 362 ]. 

Polacy wraz z Rosjanami, Rumunami i 

Słowakami mieszczą się w grupie czwartej (D). 

Tworzą ją przedstawiciele kultur umiarkowanie 

propartnerskich (umiarkowanie 

protransakcyjnych), ceremonialnych, polichro-

nicznych i o niestałej ekspresyjności [R.R. 

Gesteland 2012, s. 263 – 266 ]. 

Nasi zachodni partnerzy są bardziej otwarci 

na rozmowy o interesach z obcymi. Z 

potencjalnym wspólnikiem lub klientem na ogół 

kontaktują się bezpośrednio, chociaż 

wprowadzenie i referencje są zawsze przydatne. 

Podczas spotkań, po kilkuminutowej rozmowie 

na tematy ogólne szybko przechodzą do 

meritum sprawy. W trakcie negocjacji niewiele 

myślą  

o utrzymaniu harmonii, priorytetem jest 

dokładne zrozumienie się nawzajem. Mało 

uwagi poświęcają "zachowaniu twarzy". 

Wypowiadają się bardziej szczerze, otwarcie, w 

sposób mało osadzony w kontekście. W 

wiekszym stopniu załatwiają sprawy i 

rozwiązują problemy przez telefon lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej niż 

podczas rozmowy "twarzą w twarz". W 

przypadku nieporozumień polega się na 

pisemnych kontraktach [ R.R. Gesteland 2012, 

s. 263 – 266 ]. 

Polacy, jak wynika z obserwacji Gestelanda, 

są mniej skłonni do robienia interesów z 

obcymi. Pierwszy kontakt często nawiązują 

poprzez osoby trzecie, podczas targów lub 

przedstawiając referencje. Więcej czasu 

przeznaczają na wypracowanie klimatu 

wzajemnego zaufania i dobrych stosunków. Są 

wyczuleni na punkcie "zachowania twarzy" i 

wypowiadają się w sposób mniej otwarty, lekko 

kontekstowy. Skuteczne rozwiązywanie 

problemów wymaga kontaktów bezpośrednich, 

wszelkie nieporozumienia można wyjaśnić 

również polegając na ścisłych więzach, a nie 

tylko na sformułowaniach umowy. 

Z badań Gestelanda wynika też, że Polacy w 

większym stopniu niż Niemcy cenią różnice w 

statusie społcznym i zawodowym, a 

ceremonialność jest ważnym sposobem 

okazywania respektu. Kultura negocjatorów 

niemieckich jest lekko przesunięta w stronę 

egalitaryzmu. Chociaż do partnerów zwracają 

się po nazwisku, rytuałów protokolarnych jest 

mniej i nie są one skomplikowane. 

Niemców umieścił  Gesteland w grupie 

kultur powściągliwych. Negocjatorzy mówią 

ciszej i rzadziej przerywają rozmówcy. Z 

wyjątkiem uścisków dłoni jest mniej kontaktów 

dotykowych. Mniej gestykulują, ich mimika 

twarzy jest bardziej ograniczona, podczas 

przetargów unikają intensywnego patrzenia 

partnerom w oczy. Niestała ekspresywność 

Polaków przejawia się w głośniejszym 

wypowiadaniu się, przerywaniu sobie 

nawzajem, bardziej wyrazistej mimice twarzy i 

częstszych kontaktach dotykowych. 

W największym stopniu różni nasze narody 

stosunek do czasu i harmonogramów, które 

traktowane są w Polsce dość elastycznie, a 

spotkania są często przerywane. Niemcy 

rygorystycznie przestrzegają punktualności, 

plany i terminy są sztywne, a narady odbywają 

się bez niepotrzebnych zakłóceń. 
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 Siedem wymiarów kultury Niemców 

i Polaków. Kolejne podobieństwa i różnice w 

postawach i zachowaniach organizacyjnych 

naszych narodów uwidaczniają się w 

perspektywie siedmiu wymiarów kultury, 

koncepcji opracowanej przez F. Trompenaarsa i 

Ch. Hampden – Turnera [  F. Trompenaars i Ch. 

Hampden – Turner 1998 ]. Wymiary te tworzą: 

uniwersalizm – patykularyzm, czyli 

postrzeganie zasad a stosunki między ludźmi; 

indywidualizm – kolektywizm; emocjonalność – 

powściągliwość; wycinkowe – całościowe 

postrzeganie problemów  

i prowadzenie interesów, czyli jak bardzo się 

angażujemy; przyznawanie statusu, czyli status 

osiągnięty a status przypisany; orientacja na 

czas: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; 

stosunek do przyrody czyli kontrolowanie jej 

albo pozostawienie własnemu losowi. ( patrz 

tabela 3 i rysunek 3). 

  

Tab. 3. Siedem wymiarów kultury Niemców i Polaków 

WYMIARY 

KULTURY 

UNIWER-

SALIZM – 

PARTYKU-

LARYZM 

GRUPA - 

JEDNOSTKA 
E

M
O

C
JE

 

WYCINK

OWE-

CAŁOŚCI

OWE 

STATUS 
POSTRZEGANIE 

CZASU 

STOSUNEK 

DO 
PRZYRODY 

SYTUACJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

P
R

Z
Y

K
Ł

A
D

Y
 Z

A
C

H
O

W
A
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NIEMCY 87 61 b.d. 53 62 36 35 83 b.d. 40 74 4,69 5,29 5,10 30 66 

POLACY 74 43 59 58 80 60 70 76 71 21 80 4,31 4,81 b.d. 38 66 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [  F. Trompenaars i Ch. Hampden – Turner 1998,  s. 

35, 37, 39, 52, 55, 57, 71, 90, 108 -109, 131-133, 147-148 ]. 

 

Z badań przeprowadzonych przez autorów 

modelu wynika, że nasi sąsiedzi mają większą 

skłonność do przestrzegania 

uniwersalistycznego systemu zasad etycznych i 

prawnych. Polacy przesunięci są lekko w stronę 

bieguna partykularystycznych zobowiązań, 

zależnych od stopnia zażyłości i innych 

zależności pomiędzy osobami. I tak np. w 

sytuacji potrącenia pieszego przez samochód, 

którym kierował przyjaciel, 87 proc. Niemców i 

74 proc. Polaków złożyłoby przed sądem 

zeznanie zgodne z prawdą. Tylko 13 proc. 

Niemców dwukrotnie wiecej rodaków uległoby 

namowom adwokata, żeby poświadczyć 

nieprawdę w celu uratowania przyjaciela przed 

konsekwencjami. Wystarczy zeznać, że 

samochód jechał z dozwoloną tzn. dwukrotnie 

niższą od rzeczywistej prędkością (przykład 1 w 

tabeli 1). 

O większej skłonności mieszkańców 

Niemiec do przestrzegania zasad etycznych 

świadczy przykład 2 w tabeli 3. Badane osoby 

wczuwały się w rolę dziennikarza oceniającego 

kiepską restaurację, w którą zainwestowała 

przyjaciółka. 61 proc. ankietowanych nie 

skłamałoby w swoim artykule, bądź też nie 

uznałoby oczekiwań przyjaciółki do łagodnego 

potraktowania jej firmy. Takie podejście do 

etyki zawodu dziennikarza deklaruje 41 proc. 

Polaków. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [ F. Trompenaars i Ch. Hampden – Turner 1998,   

s. 35, 37, 39, 52, 55, 57, 71, 90, 108 -109, 131-133, 147-148 ]. 
 Rys. 2. Siedem wymiarów kultury Niemców i Polaków 

 

Z kolei bedąc w sytuacji lekarza firmy 

ubezpieczeniowej 49 proc. Polaków pomogłoby 

przyjacielowi. Pomoc polega na 

zbagatelizowaniu drobnych wątpliwości 

odnośnie stanu jego zdrowia, co pozwala 

ubezpieczyć się na większą sumę ( sytuacja 3  w 

tabeli 2 ). Nie ma danych, jak postąpiliby w tym 

przypadku Niemcy. 

W wymiarze indywidualizm - kolektywizm, 

określanym jako "pierwotna orientacja na 

siebie" – "pierwotna orientacja na wspólne cele i 

zadania", autorzy koncepcji zbadali, że:  

za wolnością osobistą będącą spoobem na 

poprawę jakości życia opowiada się 53 proc. 

Niemców i 58 proc. Polaków; częstsze 

nagradzanie indywidualnych zasług wskazuje 

62 proc. Niemców i 80 proc. Polaków; za 

ponoszeniem odpowiedzialności osobistej 

opowiada się 36 proc. Niemców i 60 proc. 

Polaków. ( patrz sytuacje 4, 5, 6 w tabeli 3 ) 

Wątpliwości praktyków zarządzania 

międzynarodowego mogą budzić wyniki badań 

w wymiarze "emocjonalność - powściągliwość". 

Okazuje się, że biegunem powściągliwości w 

Europie jest Polska. Za nieokazywaniem emocji 

w pracy opowiada się 70 proc. naszych 

rodaków, większe wskaźniki mają tylko 

Japończycy i Etiopczycy. Dla Niemców 

wskaźnik ten wynosi 35 proc. ( patrz sytuacja 7 

w tabeli 3). 

Nie ma większych różnic pomiędzy kulturą  

organizacyjną Niemców i  Polaków w wymiarze 

" wycinkowość – całościowość". Wymiar ten 

określa stopień w jakim dopuszczamy innych 
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ludzi do swojego życia. Może to się odbywać na 

pojedynczych poziomach osobowości 

(wycinkowo) lub w różnych obszarach i na 

kilku poziomach osobowości (całościowo).  

W społeczeństwach wycinkowych życie 

prywatne i praca zawodowa są wyraźnie 

oddzielone, a ludzie nie przejawiają skłonności 

do pomocy.  

I tak np. 83 proc. Niemców i 76 proc. 

Polaków nie pomogłoby swojemu szefowi przy 

malowaniu jego domu. W Polsce 71 proc. 

pracowników nie zgadza się z opinią, że firma 

powinna zapewnić im mieszkanie. Można 

przypuszczać, że w u naszych sąsiadów odsetek 

ten będzie większy (patrz sytuacje 8 i 9 w tabeli 

3). 

 W obu społeczeństwach rozpowszechniony 

jest pogląd, że status przyznawany jest ludziom 

na podstawie ich osiągnięć, ale zaznaczają się 

pewne różnice w wypowiedziach. Z opinią, że 

warto postępować zgodnie z własnymi 

przekonaniami, nawet jeśli przez to niewiele  się 

w życiu osiągnie, nie zgadza się 40 proc. 

Niemców  i 21 proc. Polaków. Natomiast z 

poglądem, że szacunek zależy od pochodzenia 

społecznego nie zgadza się 80 proc. nazych 

rodaków i 74 proc. naszych sąsiadów.  

Współpraca międzynarodowa, a w 

szczególności koordynacja transgranicznych 

projektów, wymaga od partnerów wzajemnego 

rozumienia podejścia do czasu. Według 

koncepcji siedmiu wymiarów kultury Niemcy 

reprezentują tzw. styl sekwencyjny. Posiadają z 

góry opracowany  harmnogram zajęć z 

wyznaczonym czasem na poszczególne 

czynności. Uważają też, że teraźniejszość i 

przyszłość są bardzo silnie od siebie 

uzależnione.  

Ich horyzont czasowy jest dłuższy od 

naszego. (patrz pkt 12, 13, 14 lub 2 ) Polacy 

reprezentują pośrednie - między 

synchronicznym a polichronicznym - podejście 

do czasu.  

Oba narody mają zbliżone podejście do 

środowiska naturalnego. 30 proc. Niemców i 38 

proc. Polaków wierzy, że warto kontrolować 

siły przyrody. Kowalami własnego losu chce 

być 66 proc. Niemców i tyle samo Polaków ( 

patrz sytuacje 15 i 16 w tabeli 3 ). 

5. Mapy Mole'a. Według koncepcji 

brytyjskiego specjalisty w zakresie zarządzania 

międzynarodowego Johna Mole'a [ J. Mole 

2011, s.8-10], o kulturach biznesu narodów i 

współpracy między ludźmi decydują trzy 

kategorie: model organizacji – może być 

systematyczny lub organiczny; model 

przywództwa – indywidualny lub grupowy; 

komunikacja – koncentruje się na problemie 

języka, ale dotyczy również aspektów 

niewerbalnych, niosących informacje o 

oczekiwaniach, przeświadczeniach. 

Niemiecka kultura biznesu jest bliska 

modelowi sytematycznemu. Bazą podejścia 

systematycznego jest przekonanie, że głównymi 

elementami procesu organizacji są funkcje. 

Efektywność organizacji zależy od 

prawidłowego ich zaprogramowania. Również 

relacje międzyludzkie zależą przede wszystkim 

od funkcji wykonywanych przez poszczególne 

osoby. 

Zgodnie z modelem systematycznym 

podejmowanie trafnych decyzji jest oparte na 

szczegółowych analizach i badaniach. 

Planowanie jest podstawą kształtowania 

przyszłości, a od wiedzy i doświadczenia zależą 

sukcesy i postęp. Kompetencje zawodowe są 

najważniejszą cechą kierowników. Niezbędnych 

umiejętności można się nauczyć. Pracownicy 

potrzebują przede wszystkim szczegółowych 

planów działania. Ich zadania powinny być 

precyzyjnie określone. Ważne jest 

przestrzeganie procedur. Niesprawne procedury 

są zawsze przyczyną błędów, dlatego powinny 

być wdrażane dopiero po ich dokładnej analizie. 

Zarządzanie kluczowymi wskaźnikami jest 

kluczem do sukcesu. 

W podejściu systematycznym ściśle 

przestrzegany jest porządek zebrań, które 

powinny odbywać się z zgodnie z ustalonymi 

procedurami. Na nich zapadają kluczowe 

decyzje i większość uzgodnień. Narady nie 

przynoszące wymiernych rezultatów uważane są 

za stratę czasu. Można w dużym stopniu 

polegać na osobach mających finalizować 

zadanie. Cechy charakteru nie powinny 

przesłaniać problemów biznesowych. 

Zwyciężają ci, którzy mają najmocniejsze 

argumenty. 

Polacy reprezentują pośrednią kulturę 

biznesu pomiędzy podejściem systematycznym 

a organicznym. Mniejsze znaczenie przywiązują 

do dokładnego planowania, a przy 

podejmowaniu najlepszych decyzji w dużym 

stopniu opierają się na rozsądku oraz na 
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doświadczeniu. Wykorzystują znajomości i 

układy dla osiagnięcia sukcesu. Liczy się 

kreatywność i inicjatywa. 

Schematy organizacyjne nie zawsze 

odzwierciedlają wiernie sposób działania 

polskich przedsiębiorstw. Zdarza się też, że 

pracownicy ignorują procedury albo szybko 

dotosowują je do okoliczności, częściej też 

popełniają błędy. Zebrania są przydatne do 

przedstawienia problemu – ale są bardziej 

elastyczne, bo Polacy lubią zmieniać ich 

porzadek.Ważne decyzje mogą zapaść poza 

oficjalnym spotkaniem. Finalizowanie zadań 

może wymagać kontrolowania ludzi. Często 

zwyciężają ci, którzy mają najbardziej 

wpływowych sojuszników. 

Zachowania organizacyjne zarówno 

Niemców jak i Polaków mieszczą się w kulturze 

pośredniej miedzy modelami przywództwa 

indywidualistycznego i grupowego. Zbliżone 

terminy obu podejść to przywództwo: 

dyrektywne i partycypacyjne, autokratyczne i 

demokratyczne, despotyczne i egalitarne. W 

przedziale między tymi skrajnymi poglądami 

mieści się większość europejskich instytucji 

gospodarczych. Mole podkreśla, że chodzi tu o 

postawy i zachowania wszystkich członków 

organizacji, a nie tylko kierowników. Autor 

podaje obszerną listę przykładów kojarzonych z 

dwiema kulturami przywództwa. 

Podobnie przedstawia się usytuowanie na 

mapie Mole'a zachowań negocjatorów 

pochodzących z różnych kultur. Wymiarami 

modelu są: dominacja – uległość oraz 

elastyczność – powściagliwość. Zarówno 

Niemcy jak i Polacy są skłonni do kompromisu. 

Negocjatorzy zza Odry są bardziej 

powściągliwi, a Polacy przyjmują postawę 

pośrednią pomiędzy "pokerzystami" a 

"szachistami" [J. Mole 2011, s. 51]. 

 Model zaufania i pięć zasad biznesu. 

Realizacja międzynarodowych interesów, 

zdaniem znawców kultur organizacyjnych B. 

Tomalina i M. Nicksa [B. Tomalin i M. Nicks 

2014, s. 19 – 22], opiera się na równoczesnym 

wykorzystaniu prostego modelu zaufania i 

pięciu zasad kulturowych.  

Autorzy opracowali wzory postaw i 

zachowań występujących na szesnastu 

kluczowych rynkach świata, w tym - na 

niemieckim. 

Na obopólne zaufanie transgranicznych 

partnerów mają wpływ dwa elementy: 

porozumienie czyli zdolność budowania 

pozytywnych relacji oraz wiarygodność, która 

określa w jaki sposób uczestnicy tranakcji 

demonstrują swoje umiejętności. Aby 

rozszyfrować obcą kulturę należy stosować pięć 

zasad, którymi są: wiedza o kulturze; 

zachowanie kulturowe; kulturowe wartości i 

postawy; preferencje kulturowe; adaptacja 

kulturowa. 

Z obserwacji Tomalina i Nicksa wynika, że 

nieodłączną cechą Niemców są kompetnencje.   

W biznesie przestrzegają porządku i 

przejrzystości. Dbają o etykę zawodową i 

niezawodność. Inne ważne wartości to 

punktualność, prawdomówność, 

sprawiedliwość, obowiązkowość, oficjalność i 

posłuszeństwo wobec przełożonych. Nasi 

zachodni sąsiedzi wyróżniają się dokładnym 

planowaniem projektów, zgodnie ze 

specyfikacją i na czas. Mocno oddzielają życie 

zawodowe od prywatnego. Cenią obywatelską 

powinność i mają silne poczucie społecznej 

odpowiedzialności. Wobec cudzoziemców są w 

dużym stopniu tolerancyjni, ale potrafią też 

stanowczo przypomnieć im o obowiązkach [B. 

Tomalin i M. Nicks 2014, s. 212 – 213]. 

Oficjalność w pracy i podczas spotkań 

biznesowych przejawia się m.in. w zwracaniu 

się do siebie po nazwisku. Spoufalanie się, czułe 

zwroty i zdrobnienia nie są mile widziane. W 

celu wdrożenia planu, poinstruowania 

zainteresowanych i podjęciu decyzji 

organizowane są narady. Przywitanie i 

pożegnanie przypieczętowane jest uściskiem 

dłoni. Należy być punktualnym, zadbać o 

oficjalny strój i powagę w miejscu obrad. Próby 

rozluźnienia sztywnej atmosfery mogą być źle 

odebrane przez niemieckich partnerów. 

Przedstawienie prezentacji przed 

niemieckim audytorium wymaga omówienia 

wszystkich niezbędnych detali projektu. 

Preferowane są logiczne wywody, a nie 

propozycje złożone "ad hoc", pod wpływem 

emocji. Projekt powinien być poprzedzony 

badaniem pilotażowym i pozytywnie 

zweryfikowany. W trakcie prezentacji należy 

unikać żartów, trzeba akcentować korzyści i 

wskazywać na ewentualne zagrożenie [B. 

Tomalin i M. Nicks 2014, s. 215]. 

Tempo spotkań jest wolne, ale przbiegają 

one zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
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Dyskusje służą poszukiwaniu obopólnych 

korzyści i wieloletnich profitów oraz kończą się 

konsensusem. Przy tworzeniu zespołów 

roboczych głównym kryterium wyboru 

członków są posiadane przez nich kompetencje 

techniczne, a kierunek działań nadaje lider. 

W zarządzaniu duże znaczenie przywiązują 

Niemcy do konsultacji, dokładnego 

przeanalizowania problemu i osiąganiu 

konsensusu. Należy okazywać szacunek 

przełożonym, przestrzegać drogi służbowej przy 

załatwianiu spraw. Alternatywne opinie lepiej 

przedyskutować bezpośrednio, niż listownie czy 

poprzez angażowanie pośredników  

Przyjęcia biznesowe zaczynają sie 

wieczorem, azwyczaj około godziny 

dziewiętnastej. Mają charakter raczej oficjalny, 

należy zadbać o odpowiedni strój.  

Właściwym upominkiem są kwiaty, 

czekoladki, odpowiednio zapakowane pamiątki, 

typowe dla regionu z którego pochodzi gość. 

Nie należy wręczać lilii i chryzantem, które 

podobnie jak w Polsce kojarzone są z 

pogrzebami. Wystrzegamy się dawania 

osobistych prezentów np. perfum, biżuterii [B. 

Tomalin i M. Nicks 2014, s. 216 – 217]. 

Modele postaw i zachowań organizacyjnych 

są uproszczonym obrazem rzeczywistości, a 

niemiecka kultura biznesu nie jest monolitem. 

Największe dysproporcje występują między 

byłą NRD i RFN. Proces wyrównywania różnic 

kulturowych przebiega wolno. Ossis czyli 

mieszkańcy wschodnich landów zarabiają trzy 

czwarte tego, co Wessis z zachodu. Pracują 

dłużej, ale mniej wydajnie, uważają Wessis za 

aroganckich, a sami cieszą się u rodaków opinią 

ludzi wybrednych i wiecznie niezadowolonych 

[F. Gończak 2015, s. 62]. 

Z prognozy "So geht Einheit" czyli "Tak 

funkcjonuje jedność", opracowanej w 2015 roku 

przez Instytut ds.Ludności, wynika, że pełne 

zjednoczenie byłej NRD i landów zachodnich 

dokonać się może dopiero w następnym 

pokoleniu [F. Gończak 2015, s. 62]. Mniej 

uchwytne podziały występują między 

"solidnymi Saksończykami" a 

"kosmopolitycznymi mieszkańcami Nadrenii" 

[J. Mole 2011, s. 146]. 

W coraz większym stopniu zaznacza się w 

Niemczech kultura Turków, Arabówi Azjatów. 

Nowe zwyczaje w zakładach pracy wnoszą też 

młodzi Niemcy. Znikają zbędne formalności, 

struktury organizacyjne stają się bardziej 

elastyczne, a zachowania – swobodne. 

Pracownicy częściej nawiązują ze sobą kontakty 

i więcej czasu wolnego spędzają razem. Traci na 

znaczeniu słynna niemiecka solidność i zapał do 

pracy. Starsze pokolenie odbiera obniżenie etyki 

jako zwiastun nadchodzącej katastrofy. Zdaniem 

beztronnych obserwatorów poglądy te są mocno 

przesadzone [L. Lord 2007, s. 257]. 

 Bariery kulturowe i ich 

przełamywanie w relacjach polsko – 

niemieckich. Główną przeszkodą  skutecznej 

wymiany informacji jest brak w wystarczającym 

stopniu znajomości języka partnera. Pozostałe 

bariery komunikacji międzykulturowej według 

L. M. Barny [L. M. Barna 2003 s. 75]
 

to: 

etnocentryzm, uprzedzenia, stereotypy, 

niepewność, zakładanie podobieństw zamiast 

różnic i mylne interpretacje zachowań 

niewerbalnych.  

Z kolei J. W. Salacuse [ J. W. Salacuse 2009, 

s. 146 ]
 
za najważniejsze bariery w negocjacjach 

międzynarodowych podał: środowisko 

negocjacyjne związane z miejscem, czasem i 

językiem przetargu oraz – różnice kulturowe 

przejawiające się w kontekście, krzywdzących 

stereotypach, grze słów, zachowaniach 

niewerbalnych i miejscowych obyczajach. 

Menedżerowie zarządzający na styku kultur 

twierdzą, że oprócz kompetencji językowych i 

elementarnej wiedzy na temat kraju i kultury 

organizacyjnej partnerów, istotne jest 

przestrzeganie podstawowych zasad savoir – 

vivre'u, obowiązujacych w biznesie i turystyce 

pod każdą szerokością geograficzną. Nie należy 

ignorować różnic kulturowych i trzeba 

dostosować się do miejscowych obyczajów. Nie 

wolno krytykować obcej kultury, czynić 

głośnych aluzji i porównań, zwłaszcza gdy 

brzmią one niekorzystnie w stosunku do 

gospodarzy. Nie należy pouczać tubylców i 

popisywać się powierzchowną wiedzą o ich 

kraju. Kiedy czegoś nie wiemy, warto zadawać 

sensowne pytania, wymagające minimum taktu. 

Warto też pamiętać, że choć każda nacja ma 

swoje specyficzne cechy i zachowania, 

poszczególni ludzie są indywidualnościami, a 

nawet mogą znacznie odbiegać od stereotypów. 

W nieznanym terenie warto pozyskać 

pośrednika – może to być cudzoziemiec dobrze 

znający lokalne stosunki i rozumiejący 

miejscową kulturę [E. Pernal 2002, s. 40 -42]. 
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Bariery wynikające z różnic kulturowych w 

postawach i zachowaniach organizacyjnych 

Niemców i Polaków są znaczne, ale zostały 

skutecznie przełamane we wzajemnych 

relacjach. Dowiodły tego w minionym 

ćwierćwieczu dynamicznie rozwijające się 

kontakty na szczeblu centralnym i samorządów 

terytorialnych, w biznesie i turystyce.  

I tak np. na 260 polskich jednostek 

samorządowych prowadzących współpracę 

międzynarodową aż 162 deklaruje kooperację z 

sąsiadami zza zachodniej granicy. Niemcy 

zajmują czołowe miejsce na liście partnerów 

liczącej 57 państw. Wyprzedzają Ukraińców 

(116), Francuzów (82), Litwinów (63) i Węgrów 

(60) [S. Gwoździewicz 2015 , s.146]. 

Do środków zaradczych, przełamujących 

bariery społeczne, które wynikają głównie z 

różnic kulturowych, badacz pogranicza S.Ciok [ 

S. Ciok http://www.soclab.org.pl, data dostępu 

10.12. 2015 r. ] zaliczył: kursy językowe dla 

podmiotów nawiązujących współpracę 

międzynarodową; projekty kulturalne; 

promowanie wiedzy na temat wzajemnych 

korzyści.  

Duży udział w niwelowaniu barier 

kulturowych pomiędzy Polakami i Niemcami 

ma edukacja historyczna związana z bolesną 

przeszłością, wymiana młodzieży i media.  

Do zbliżenia pomiędzy naszymi narodami 

przyczyniła się działalność Fundacji Polsko – 

Niemieckie Pojednanie, która do 2006 roku 

wypłacała odszkodowania dla robotników 

przymusowych w Trzeciej Rzeszy. W sumie 

zrealizowano świadczenia o wartości prawie 5 

miliardów złotych [S. Ćmiel, M. Matosek  2009, 

s. 107]. 

W przełamywaniu barier kulturowych 

pomiędzy naszymi narodami ma zasługi 

Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej. Od 

lat dwudziestu wspiera transgraniczne relacje i 

współtworzy zasady wzajemnego porozumienia. 

W jej misji zawiera się przekonanie, że Polacy i 

Niemcy mogą i powinni współdziałać na rzecz 

nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego 

społecznie współistnienia w Unii Europejskiej. 

Wspólnie tworzone wartości wymagają nowego 

wymiaru i nowej jakości wzajemnych relacji w 

kontekście europejskim. 

Fundacja dofinansowała ponad piętnaście 

tysięcy transgranicznych projektów, tworzonych 

w ramach współpracy instytucji z obu krajów. 

Zapewnia wsparcie organizacyjne i 

merytoryczne [http://www.fwpn.pl, data dostępu 

8. 12 2015 r.]. 

Wspieranie innowacyjnych projektów oraz 

nowych modeli współpracy w celu rozwoju 

wiedzy oraz porozumienia między narodami jest 

domeną działania Polsko – Niemieckiej 

Fundacji na rzecz Nauki. Finansowane są 

przedsięwzięcia w dziedzinie nauk 

humanistycznych, prawnych, ekonomicznych i 

społecznych - realizowane wspólnie przez 

naukowców i studentów z obu krajów. Projekty 

badawcze dotyczą procesów europeizacji, 

transferu kultury i wiedzy, wielojęzyczności 

oraz zmian norm i wartości. Przykładem tematu 

przełamującego bariery kulturowe jest 

utworzenie sieci na rzecz mediacji i zarządzania 

konfliktami w terenie przygranicznym Słubic i 

Frankfurtu nad Odrą [http://www.dpws. de/pl/, 

data dostępu 8.12. 2015 r.]. 

Pierwszą inicjatywą w zakresie ochrony 

wspólnego dziedzictwa kulturowego jest 

powstała w 2007 roku Polsko – Niemiecka 

Fundacja Ochrony Zabytków. Natomiast w 

ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży, działającej od 1991 roku, 

uczestniczy ponad 2.5 mln młodych ludzi z obu 

krajów. Biorą udział w projektach służących 

wzajemnemu zrozumieniu, przezwyciężaniu 

uprzedzeń i wspierających wspólną 

odpowiedzialność za kształtowanie przyszłości 

Europy" [S. Ćmiel, M. Matosek 2009, s.107]. 

Podsumowanie. Analiza porównawcza 

sześciu modeli kultur organizacyjnych ( są to 

koncepcje Lewisa, Hofstede, Trompenaarsa i 

Hampden – Turner'a, Gestelanda, Mole'a oraz 

Tomalina i Nicksa ) oprócz podobieństw 

wykazuje duże różnice w postawach i 

zachowaniach Niemców i Polaków.  

Na przestrzeni 25 lat podjęto szereg działań 

służących zbliżeniu naszych narodów. Po obu 

stronach granicy zrealizowano wiele "twardych" 

i towarzyszących im "miękkich" projektów. 

Bariery kulturowe nie stanowią już znaczącej 

przeszkody w tworzeniu wspólnych 

przedsięwzięć korzystnych dla obu stron, a 

samorządy niemieckie cieszą się wśród polskich 

odpowiedników opinią najbardziej atrakcyjnych 

partnerów w międzynarodowej współpracy. 
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