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KARTA PRODUKTU 

TEMAT SZKOLENIA:  

Jak zrobić biznes w Chinach?  

Szansa na biznes innych państw z Chinami. 
 

Cele:    
1. Nabycie   wiedzy i umiejętności pozwalających na analizę, syntezę i 

wyciąganie wniosków  z relacji  Chin z innymi krajami świata, w tym z 
mocarstwami oraz z  Europą i Azją   w zakresie polityki i gospodarki .   

2. Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania 
własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i 
gospodarczych w zakresie zrobienia biznesu w Chinach oraz z udziałem 
Chin i innych państw.   

 
 

CZYNNOŚCI REALIZOWANE W RAMACH SZKOLENIA: 

• Szkolenie teoretyczne w wymiarze 36 godzin 
TREŚĆ SZKOLENIA: 

L.p. Zagadnienia szkoleniowe. 

1 

Chiny na tle świata: polityka, gospodarka, społeczeństwo: 
ü Pozycja gospodarcza Chin na świecie i w regionie. 
ü Koncepcja wielkiego projektu narodowego Nowego Jedwabnego Szlaku i jej 

ewolucja. 
ü Nowa rola Chin w zarządzaniu globalnym. 
ü Chińskie społeczeństwo - czas zmian. O najliczniejszej w świecie klasie średniej. 
ü Aparat partyjny, administracja centralna i regionalna , przedsiębiorstwa –  

wielopłaszczyznowość współpracy czyli jak nie zginąć w labiryncie. 
ü Nowe sektory gospodarki Chin. 
ü Czy Europa jest gotowa na więcej Chin? 
ü Czy Europa ma się obawiać chińskiego rewizjonizmu?  
ü Czego Europą może oczekiwać po współpracy z Chinami? 

2 Ogólne zasady robienia biznesu z Chińczykami. 

3 

Chiny oraz Europa Środkowo-Wschodnia i Polska: 
ü Platforma 17+1. Jej rola w odkrywaniu Europy przez chińskich polityków i chiński 

biznes. 
ü Rola Europy Środkowo-Wschodniej w chińskiej strategii i ekspansji gospodarczej. 
ü Zróżnicowanie w stosunkach z poszczególnymi krajami regionu. 
ü Czy Chiny stanowią szansę dla polskich przedsiębiorców? 
ü Polska-Chiny – pułapki i dysproporcje 
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ü Jak zabiegać o chińskie inwestycje. 
ü Polska infrastruktura – jaka rola dla Chin po 2020 roku? 
ü Stosunek Polski do Chin – mieszane sygnały z Warszawy. 
ü Jak nakarmić Chiny. Polska żywność w Chinach? 
ü Chińskie instytucje i przedsiębiorcy w Polsce i współpraca z nimi. 
ü Czy warto sięgać po chińskie pieniądze – chińskie banki i fundusze? 

4 

Praktyka negocjacji z Chińczykami: 
ü Jak przygotować się do wizyty w Chinach i spotkań z chińskimi partnerami 

(różnice kulturowe – mit czy rzeczywistość)? 
ü Kompetencje niezbędne do nawiązania współpracy i prowadzenia rozmów z 

Chińczykami – przygotowanie negocjacji, zespół negocjacyjny, przywództwo, 
czas, ustalanie warunków. 

5 Chiński biznes relacyjny – pułapki oczekiwań, niekonsekwencji, zarządzania czasem. 
ü Dynamika azjatyckich negocjacji i praktyka negocjacyjna. 

6  . Kazachstan i inne kraje Azji Centralnej- stan aktualnej współpracy z Chinami i szansa na 
biznes w przyszłości 

7 . Relacje gospodarcze Pakistanu ,Sri Lanki, Malezji z Chinami. Czy Chiny są szansą 
gospodarczą dla tych państw? 

8 Relacje gospodarcze Chin z państwami Unii Europejskiej. Czy Chiny są szansą 
gospodarczą dla Niemiec, Francji, Włoch, Czech, Polski? 

9 Nowy Jedwabny Szlak i szanse państw usytuowanych na jego drodze na korzystną 
współpracę gospodarczą z Chinami. 

 

Forma zajęć - wykład, warsztaty, metody aktywizujące-debaty „burza mózgów” 

Czas trwania szkolenia –    6 dni szkoleniowych 

Szkolenie kończy się rozmową sprawdzającą nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

oraz nadaniem stosownego certyfikatu. 

Koordynator -  Sławomir Majman , +48 600 400 813 mail: slawomir.majman@outlook.com, 

Bogusław Pacek. +48 668122 303 ,mail: bpacek@op.pl 

 

Prowadzący:  

1. prof. dr hab. Bogusław Pacek- Profesor nauk społecznych, wykładowca Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego 
SDirect24 generał dywizji w stanie spoczynku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. 
Był Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, zastępcą dowódcy Operacji 
Wojskowej Unii Europejskiej w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, asystentem 
Szefa Sztabu Generalnego ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, doradcą 
Ministrów Obrony Narodowej, rektorem-komendantem Akademii Obrony 
Narodowej, doradcą NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie.  
Były wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 
Akademii Obrony Narodowej i wielu innych uczelni.  
Autor ponad 20 książek oraz ponad 200 artykułów naukowych. Kierownik i uczestnik 
programów badawczych, felietonista, organizator licznych konferencji 
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międzynarodowych, członek wielu komitetów naukowych . 
Prowadzenie zajęć możliwe w języku polskim, angielskim i rosyjskim. 

2. mgr Sławomir Majman -  Specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych i 
promocji, zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju 
Międzynarodowego SDirect24. 
W latach 2008 - 2016 kierował Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i 
odpowiadał za promocję gospodarczą Polski na zagranicę i przyciąganie do Polski 
kapitału zagranicznego.  
Obecnie Sławomir Majman jest doradcą do spraw zagranicznych Prezydenta 
Pracodawców RP. Viceprezes Zarządu Targów Warszawskich. Był Naczelnym 
Dyrektorem Europe Strategic Investments w Dentons.  
W poprzednich latach Sławomir Majman m.in. doradzał Prezesowi Rady Ministrów, 
Przez 11 lat przewodniczył Stowarzyszeniu Menadżerów w Polsce.  
Przez wiele lat Sławomir Majman zajmował się dziennikarstwem. Jest autorem ponad 
800 publikacji z dziedziny polityki w krajach Europy Środkowo - Wschodniej.  
Senior Fellow Uniwersytetu Renmin w Pekinie.  
Posługuje się językami angielskim, rosyjskim i czeskim. 


