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POLJSKO - SLOVENSKI POSLOVNI VEČER

SPOTKANIE POLSKO - SŁOWEŃSKIEGO BIZNESU



POLJSKA

Republika Poljska leži v osrčju kontinenta, kjer so se nekoč križale poti 
starodavnih trgovcev, danes pa se sekajo transportni koridorji med 
severom in jugom ter vzhodom in zahodom Evrope. 

Poljska je deveta največja država v Evropi. Njena površina znaša 
312.685 kvadratnih kilometrov. Ima več kot 38 milijonov prebivalcev, ki 
so po etnični sestavi večinoma Poljaki, dober odstotek pa je 
Ukrajincev, Belorusov in drugih. Poljska je parlamentarna republika, 
njena prestolnica pa je Varšava. Uradni jezik je poljščina, nacionalna 
valuta pa zlot. 

ZGODOVINA V NEKAJ BESEDAH

Zgodovina Poljske je zelo burna. Zlato dobo je doživela predvsem v 
16. stoletju, ko ji je vladala ena najmogočnejših evropskih dinastij - 
Jagiellonov. V tem času se je Poljska bogato razvijala, pri tem pa je 
treba poudariti, da ta razvoj ni bil posledica kakršnihkoli osvojitev, 
ampak rezultat podjetnosti, živahnega trgovanja z drugimi državami 
ter pametnega vladanja. 

Začetek poljske države naj bi pomenilo pokristjanjevanje leta 966. To 
naj bi določilo poljsko kulturno identiteto, saj je povezalo Poljsko z 
območjem latinske civilizacije, poljski narod pa z rimskokatoliško vero, 
ki ji danes pripada 95 odstotkov celotnega prebivalstva. Latinski vpliv 
se odraža tudi na arhitekturi gradov, palač, dvorcev in kmečkih hiš, 
tako srednjeveških kot tudi tistih iz kasnejših obdobij. 

Središčna lega v Evropi, je imela vedno pomembno vlogo za Poljsko. 
V mirovnih obdobjih se je država razvijala in takrat so se izboljšale 
življenjske razmere; vsiljene vojne pa so Poljski prinašale nesreče in 
težave. Največja katastrofa sta bili prva in druga svetovna vojna, v 
katerih je izgubilo življenje več kot 11 milijonov Poljakov. 

MESTA IN LJUDJE 

Poljska mesta so rezultat različnih evropskih stilov. Še danes lahko 
vidite lepo ohranjena srednjeveška, gotska in renesančna mesta. 
Nekatera izmed njih slovijo kot najlepša v Evropi. 

Tudi poljska kulinarika in družbeni običaji so odraz različnih zunanjih 
vplivov. Še bolj kot v drugih vzhodnoevropskih državah je priljubljen 
dogodek družinsko kosilo ali kosilo v krogu prijateljev. Krompir je že 
stoletja glavna sestavina vseh obrokov, prevladuje pa tudi meso. 
Razveseljevati goste z domačimi specialitetami je velika čast za 
poljske gostitelje. 

Pomemben dan za Poljaka je njegov ali njen god. Po navadi god 
praznujejo doma, včasih v restavraciji, redko pa tudi na delovnem 
mestu, vendar izven delovnega časa. 

Poljska je država prijaznih in gostoljubnih ljudi, ki so ponosni na svojo 
kulturo ter uživajo in spoštujejo svoje običaje. V poslovnem svetu pa 
lahko postanejo nekoliko bolj nezaupljivi, hladni in težki pogajalci. 

POSLOVNI BONTON

Točnost in potrpežljivost sta pomembni vrlini
Točnost je nujna. Če ne morete priti na sestanek ob dogovorjenem 
času, morate nujno sporočiti, da boš zaradi določenih okoliščin 
zamudil. Če pa ste povabljeni na družabno srečanje k Poljaku na dom, 
je najbolje, če pridete od 15 do 30 minut po dogovorjenem času. V tem 
času lahko gostitelj brez hitenja pripravi vse potrebno. Vendar nikar ne 
zamudite več kot pol ure! 
Za sestanke se je s Poljaki potrebno dogovoriti vsaj 4 ali 5 dni prej in 
jih nato dva dni prej tudi potrditi. Običajni delovnik poteka od 8. do 16. 
ure, od ponedeljka do petka. Uradnega odmora za kosilo ni. Svojih 
poslovnih partnerjev raje ne kličite izven njihovega delovnega časa. 

Lepa, a skromna poslovna obleka
Potrebno je biti lepo, a skromno oblečen. Poslovna kultura na 
Poljskem ne dopušča izzivalnega razkazovanja bogastva. Poljaki so 
pozorni na detajle. 

Pogled v oči in nasmeh
Med pogovorom je dobro sogovornika gledati v oči. Poljaki so zelo 
občutljivi na telesno govorico. Treba je biti sproščen, naraven in se 
kdaj tudi nasmehniti. Radi se pogovarjajo o različnih temah, tudi o 
javnem življenju, družini in karieri. 
Začetni led lahko prebijete z uvodnim nevtralnim pogovorom o 
vremenu ali vašem potovanju na Poljsko. Iz tipične poslovne hladnosti 
in nedostopnosti se lahko razvije celo poslovno prijateljstvo. 

Darila do 200 evrov
Po poljskih poslovnih predpisih se darila podari ob začetku 
sodelovanja, posebej na prvem srečanju in ob koncu sodelovanja. 
Darilo je treba pozorno izbrati, da z njim ne bi pustili napačnega vtisa. 
Če ste povabljeni k nekomu na dom, se pozornost izkaže z majhnimi 
darili, kot sta steklenica vina ali šopek rož. Za darilo nima smisla 
porabiti več kot 200 evrov. Ne pozabite poslati svojim gostiteljem tudi 
na roko napisane kartice z zahvalo za njihovo povabilo in čas. 
Najboljša darila so predmeti, ki predstavljajo vašo kulturo. 

Vizitka vedno pri roki
Pred vsakim sestankom imejte pripravljeno svojo vizitko. Najbolj 
primeren čas za izmenjavo teh je ob prvem srečanju z vašim 
poslovnim partnerjem. Vizitke ni treba prevajati v poljski jezik, 
zadoščala bo angleška različica. 
Brošure in predstavitveni material, ki jih prinesete s sabo, naj bodo v 
pogajalskem jeziku. Po navadi je to angleščina ali nemščina. 

Ne pozabite, da je pri pogajanjih s Poljaki potrebna potrpežljivost. 
Pripravite se na to, da bo verjetno potrebnih več sestankov, preden 
boste s Poljaki uradno sklenili posel. 

Vir: Združenje Manager



GOSPODARSKA SLIKA

Ključni finančni kazalniki - menjalni tečaj zlot/evro ter cene 
obveznic in delnic - so se aprila ponovno poslabšali. 
Bonitetna hiša Moody je spremenila obete za boniteto Poljske 
v negativno, kar kaže na povečanje tveganj za proračun in 
poslabšanje naložbenega okolja. Aprilska gibanja na 
finančnih trgih kažejo, da je dojemanje političnega in 
strateškega tveganja že povzročilo negotovost glede tečaja 
zlota na gospodarske napovedi, ob hkratnem višanju 
stroškov zadolževanja države in servisiranje dolga. 
 
Stopnja deflacije je v letu 2015 znašala 1 %. Analitiki 
ocenjujejo, da bo stopnja deflacije v letu 2016 znašala 0,8 %, 
v letih 2017 in 2018 pa naj bi znašala stopnja inflacije 2 in 1,9 
%.

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2015 dosegla 10,5 %, v letu 
2016 in 2017 naj bi znašala 9,6 %, v letu 2018 pa 9,2 %. 

Povprečna bruto mesečna plača na Poljskem je v prvem 
četrtletju 2016 znašala 958 EUR. Minimalna plača od junija 
2016 znaša 431 EUR.
 
Vir: EIU; Factiva, junij 2016 (posodobljeno september 2016).

(*) Podatki se nanašajo na obdobje januar-avgust 2016.
Vir: Statistični urad RS, junij 2016.

BILATERALNI EKONOMSKI ODNOSI POLJSKE S SLOVENIJO

Podatki o blagovni menjavi v zadnjih nekaj letih kažejo konstanten 
trend rasti tako na strani izvoza kot tudi na strani uvoza. Po 
podatkih Statističnega urada RS je blagovna menjava leta 2015 
dosegla 1,44 mlrd EUR oz. 11.5 % več, kot v letu 2014. Izvoz je znašal 
816 mio EUR, kar predstavlja 9.7 % povečanje. Uvoz je dosegel 623 
mio EUR in se je glede na predhodno leto povečal za 14 %. 

Takšni podatki Poljsko uvrščajo na 6. mesto na strani izvoza, na 10. 
mesto na strani uvoza, ter na 7. mesto po obsegu celotne blagovne 
menjave. Povečujejo se tudi storitvena menjava in neposredne 
naložbe.

Poljska je država s številnimi priložnostmi za sodelovanje na 
področju gospodarstva. Administrativno je razdeljena nekoliko 
drugače kot Slovenija, in sicer: na 16 vojvodstev (regij), 379 okrožij in 
2.478 občin oziroma lokalnih skupnosti. Vojvodstva na podlagi svojih 

razvojnih načrtov in možnosti spodbujajo razvoj različnih 
gospodarskih panog.

Pred vstopom na trg se je smiselno seznaniti z osnovnimi značilnostmi 
trga, v tem okviru še posebej, kateri sektorji imajo največji potencial 
v posameznih vojvodstvih. 

Poljska tuje investitorje privablja in spodbuja na različne načine – eden 
zelo učinkovitih načinov so posebne ekonomske cone. Vlada RP je 
njihovo veljavnost podaljšala še do leta 2026. V okviru 14 posebnih 
ekonomskih con se odvija gospodarska dejavnost pod posebnimi 
preferencialnimi pogoji. Podjetju, ki se odloči za pričetek poslovanja v 
coni, so poleg urejene parcele na voljo tudi davčne in različne druge 
olajšave.

Vir: Katarina Gradič Režen, ekonomska svetovalka na Veleposlaništvu 
RS v Varšavi.



TRIGLAV RYSY

Triglav-Rysy je poslovni klub, ki je bil ustanovljen leta 2007 z namenom spodbujanja poslovnih vezi med poljskimi in slovenskimi podjetji. Tako je 
bil glavni namen ustanovitve slovensko-poljskega poslovnega kluba na Poljskem povezava skupnih interesov slovenskih in poljskih 

gospodarstvenikov in podjetnikov, ki želijo poglobiti in razširiti bilateralno gospodarsko sodelovanje med obema državama.

Kontakt:
Triglav Rysy, 

 Orężna 11, 
 02-938 Warszawa woj. Mazowiecki

Telefon: +48426540070,
Fax: +48426540290,

E-pošta: sekretariat@triglav-rysy.eu

CELJE INTERNATIONAL

Projekt podpore internacionalizaciji celjskega in regijskega gospodarstva

Osnovni namen projekta je sistematično razviti organizacijsko platformo za spodbujanje bilateralnega in multilateralnega gospodarskega 
sodelovanja med poslovnimi subjekti, ki delujejo na področju celjske regije in subjekti v mednarodnem poslovnem okolju. Projekt z delovnim 

imenom »CELJE INTERNATIONAL« deluje pod okriljem Odbora za internacionalizacijo, ki združuje sledeče institucije in podjetja: Mestno občino 
Celje, Regionalno gospodarsko zbornico Celje, Območno obrtno-podjetniško zbornico Celje, Razvojno agencijo Savinjske regije, Inkubator 

Savinjske regije ter podjetji Kovintrade in Celjski sejem.

ZAPISKI


