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WIADOMO�CI OGÓLNE 
 
Je�li gdzie� na �wiecie istnieje kraina u�miechu, to z pewno�ci� jest ni� Tajlandia. 
Ten poło�ony w samym sercu Azji Południowo-Wschodniej, w �rodkowej cz��ci 
Półwyspu Indochi�skiego kraj, w j�zyku rdzennych  mieszka�ców nazywany jest 
‘Sajam’ czyli wła�nie - kraina u�miechu. Mo�na tu spotka� złote �wi�tynie i pos�gi 
Buddy, medytuj�cych mnichów, powabne tancerki, g�st� d�ungl�, rozległe gaje 
palmowe, nieko�cz�ce si� pola ry�owe i przyja�nie nastawionych ludzi. 
 
Oto kilka podstawowych informacji o tym czaruj�cym kraju: 
Oficjalna nazwa pa�stwa: Królestwo Tajlandii 
Powierzchnia: 513.100 km2 

Granica: z Birm�, Laosem, Kambod�� i Malezj� 
Stolica: Bangkok 
Ludno��: 60,6 mln mieszka�ców 
J�zyk urz�dowy: tajski (w powszechnym u�yciu jest tak�e angielski) 
Jednostka monetarna: baht, który dzieli si� na 100 satang 
             �redni kurs bahta:  1THB=0,0887 zł (według kursu NBP) 
�wi�to narodowe: 5 grudnia – dzie� urodzin Króla 
Podział administracyjny: 7 regionów i 72 prowincje (czangwady) 
Ustrój pa�stwa: monarchia konstytucyjna 
Głowa pa�stwa: Bhumibol Audlyadej 
 

ZWYCZAJE W BIZNESIE 
 

Tajskie słowo ‘ngan’ oznacza zarówno prac� jak i zabaw�. Implikuje to szczególne podej�cie Tajów do 
wykonywanych zada�. Nie lekcewa��c powierzonych im obowi�zków potrafi� ł�czy� przyjemne z 
po�ytecznym. Z tego wzgl�du tak�e w biznesie nawi�zuj� bliskie oraz serdeczne kontakty i zdecydowanie 
łatwiej pracuje im si� w gronie bliskich przyjaciół, co wynika z zakorzenionego w ich tradycji kultu 
wspólnoty. Nie sposób zrozumie� ich zachowania nie wspominaj�c o sanuk, tzn. zabawie - aspekcie, który 
najlepiej charakteryzuje ten naród. Tajowie nie my�l� o tym, co przyniesie jutro - do wszystkiego 
podchodz� w beztroski sposób. Najcz��ciej powtarzan� fraz� jest ‘mai pen rai’ - nie martw si�! Tym 
niemniej, Tajowie potrafi� ci��ko pracowa� i szczyc� si� nienagannymi manierami. Warto pami�ta�, �e w 
kulturze Tajlandii panuje inne rozumienie poj�cia ‘sukcesu’. Dla Tajów dobrze prosperuj�ca firma to 
przede wszystkim firma, w której u�miech go�ci na twarzy zarówno wła�cicieli jak i pracowników. 
 
1)Powitanie. 
Tajowie zazwyczaj nie podaj� sobie r�ki, ale wykonuj� gest nazywany w ich j�zyku „Wai”, składaj�c dłonie 
przy twarzy i lekko si� kłaniaj�c, przez co okazuj� sobie tak�e respekt i szacunek. „Wai” wykonuje si� zarówno 
w stosunku do przedmiotów jak i ludzi. Osoba młodsza powinna najpierw wykona� „wai” witaj�c osob� starsz�, 
podobnie jak osoba ni�ej postawiona w hierarchii społecznej czy biznesowej wita osob� o wy�szym statusie. 
Nie nale�y si� dziwi�, kiedy przy pierwszym spotkaniu padn� typowe dla Tajów pytania: ‘Ile masz lat?’ oraz 
‘Ile zarabiasz?’. Nie nale�y poczytywa� tego jako w�cibstwa, ale trzeba zrozumie�, �e w ten sposób 
umiejscawiaj� rozmówc� w hierarchii społecznej, która w pa�stwach azjatyckich ma ogromne znaczenie. W 
gruncie rzeczy w kwestii zarobków satysfakcjonuj�c� odpowiedzi� b�dzie ‘zarabiam wystarczaj�co du�o’.   
 
2) Ubiór.  
Poprzez sposób ubierania si� Tajowie odczytuj�, kto przynale�y do jakiej grupy społecznej. Ceni� schludno�� i 
elegancj�. W biurze jak i na spotkaniach biznesowych obowi�zuje garnitur (jeans, czy inne ubranie sportowe 
jest �le widziane). Nale�y jednak unika� koloru czarnego, gdy� według tajskich zwyczajów czer� jest 
symbolem �ałoby. 
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3) J�zyk komunikacji pozawerbalnej. 
Wprawdzie Tajowie niewiele mówi�, jednak komunikacj� mi�dzy nimi wzbogaca mowa ciała, któr� 
znakomicie si� posługuj� i odczytuj�. Po pierwsze mo�e zastanawia� wszechobecny i niegasn�cy na ich 
twarzach u�miech. Dla go�ci z Zachodu widok wiecznie roze�mianego Taja jest czym� nienaturalnym, a wr�cz 
ra��cym, do czego trzeba si� przyzwyczai�. Najcz�stsze powody z jakich mieszka�cy Tajlandii si� u�miechaj�: 
* aby unikn�� kłopotliwego pytania 
* aby wyrazi� zadowolenie i rado�� 
* aby powiedzie� cze�� 
* aby powiedzie� dzi�kuj� 
* aby powiedzie� przepraszam 
* kiedy s� zakłopotani lub zawstydzeni 
* kiedy popełni� bł�d 
* kiedy zrobi� co� niezwykłego lub niespotykanego 
* po prostu u�miechaj� si� do tych, którzy wygl�daj� inaczej 
Po drugie nale�y uwa�a� na wykonywane gesty. I tak zabronione s�: 
*publiczne okazywanie uczu� 
* kierowanie stopy w kierunku innej osoby, kierowanie  stopy w kierunku wizerunku Buddy 
* poklepywanie po głowie (głowa jest najwy�sz� cz��ci� ciała – dosłownie i w przeno�ni) 
* klaskanie, pstrykanie palcami itd. 
* podawanie czegokolwiek lew� r�k� (nawet je�li jeste�my lewor�czni) 
* rzucanie czegokolwiek (nawet pudełka zapałek) gdy kto� nas prosi o podanie jakiego� przedmiotu 
 
4) Negocjacje. 
Zarówno w Tajlandii jak i w innych krajach normaln� drog� komunikacji mi�dzyludzkiej jest mowa. Tajowie, 
mimo �e na ich twarzach niemal nieustannie widnieje u�miech, przy pierwszym spotkaniu bywaj� bardzo 
ostro�ni. Słów u�ywaj� oszcz�dnie, nie s� wylewni, mówi� tylko to, co jest konieczne. Od rozmówcy oczekuj� 
spokojnego i �ciszonego tonu wypowiedzi, du�� warto�ci� jest dla nich profesjonalizm, dokładno�� i rzetelno��. 
Cho� sami nie mówi� du�o zadowoleni s� gdy partner szczegółowo przedstawia swoj� firm�, jej działalno�� 
oraz realizowane przez ni� projekty. Podnosi to w ich oczach atrakcyjno�� przyszłego kontrahenta. Opanowani 
Tajowie ceni� t� cech� tak�e u współpracowników. Nadmierna gestykulacja podczas pertraktacji, podnoszenie 
głosu, okazywanie negatywnych emocji wytwarzaj� nieprzyjemn� aur� i mog� by� postrzegane jako brak 
kultury osobistej i prostactwo.  
Jak ju� wspominali�my najlepiej zdoby� przychylno�� mieszka�ca „Krainy u�miechu” na gruncie prywatnym. 
Tajowie ch�tniej podejmuj� działanie, kiedy mog� pracowa� w gronie bliskich i zaufanych osób. Cz�stym 
zwyczajem tego kraju s� firmy prowadzone przez całe rody. Z tego te� wzgl�du warto wej�� z nimi w bli�sze 
kontakty i nie odmawia�, kiedy zapraszaj� do swoich prywatnych domów. Dobrym sygnałem we wzajemnych 
stosunkach jest otrzymanie trzeciego z rz�du zaproszenia na spotkanie w mniej formalnym gronie. Zazwyczaj 
interpretowane jest to jako zach�ta do wł�czenia danej osoby w kr�g najbli�szych.  
  
Sugestie i uwagi.  
- Tajowie bardzo nie lubi� krytyki bezpo�redniej w stosunku do siebie 
- konstruktywn� krytyk� przyjmuj� tylko od osób wy�ej postawionych od nich 
- zwracaj� uwag� na punktualno�� i rzetelne przygotowanie (sami zawsze s� na czas) – według nich jest to 
oznaka szacunku i powa�nego traktowania współpracowników 
- warto zabra� ze sob� materiały informacyjne i promocyjne własnej firmy – bez w�tpienia doceni� 
profesjonalizm, z jakim zostały przygotowane 
- przy spotkaniach biznesowych w restauracjach płaci zazwyczaj ten, który zapraszał; w innych przypadkach 
koszty pokrywa najwy�ej postawiony w hierarchii; zwyczajem jest pozostawianie napiwków ok. 5-10% 
wysoko�ci rachunku (tak�e w taksówkach i hotelach) 
- w domu mieszka�ca Tajlandii pami�taj o kilku zasadach:  

* przed wej�ciem nale�y zdj�� buty  
* mile widziane s� wszelkiego rodzaju prezenty – Tajowie cz�sto obdarowuj�, ale tak�e lubi� dostawa� upominki 
* form� podzi�kowania za prezent jest gest „wai” 
* du�ym uchybieniem w etykiecie jest otwarcie prezentu przy ofiarodawcy 
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* tajskie potrawy je si� widelcem (lewa r�ka) i ły�k� (prawa r�ka). Nie ma potrzeby korzystania z no�a, gdy� w trakcie 
przyrz�dzania jedzenie dzieli si� na odpowiednio małe kawałki. Przy pomocy widelca nakłada si� je na ły�k�, któr� nast�pnie 
unosi si� do ust. Do potraw z makaronu podawane s� pałeczki, a dania z kleistego ry�u, pochodz�ce z północnego wschodu 
kraju, je si� zawsze palcami prawej r�ki. Nie nale�y nigdy je�� palcami lewej r�ki. 
* zako�czenie jedzenia podanego dania sugeruje gospodarzowi ch�� spo�ycia  nast�pnego  
 

5) Umowy i kontrakty. 
Nawi�zanie bliskich kontaktów z tajskim biznesmenem wła�ciwie jest ju� gwarancj� podj�cia współpracy na 
polu zawodowym. Zasady zawierania umów w Tajlandii zazwyczaj odpowiadaj� standardom europejskim. 
Przed podpisaniem warto przedstawi� umow� radcom prawnym obu stron. Wprawdzie Tajowie, podobnie jak 
pozostałe narody azjatyckie, nie przywi�zuj� tak du�ej uwagi do dokumentów, co Europejczycy (poniewa� dla 
nich znacznie wa�niejsze i bardziej wi���ce jest ustne zobowi�zanie), niemniej wymagaj� tego współczesne 
zasady biznesowe.  
 

PRAKTYCZNE INFORMACJE I RADY 
Wizy 
Obywatele 14 pa�stw (w tym Polski) mog� otrzyma� wiz� turystyczn� na 15 dni po przybyciu do Tajlandii. Do 
uzyskania wizy niezb�dne s� nast�puj�ce dokumenty: 

• Paszport wa�ny przez minimum 6 miesi�cy 
• 2 fotografie (standardowy rozmiar do paszportu) 
• Wypełniony formularz „Visa Application Form” 
• Potwierdzony bilet wylot z Tajlandii 
• 1000 bahtów (25 USD) gotówk� 

Pi�tnastodniow� wiz� mo�na przedłu�y� w ka�dym biurze imigracyjnym na terenie Tajlandii. 
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�Co wolno a czego nie wolno wwozi�/wywozi�: 
 
- nie ma ogranicze� przy w wwozie obcych walut, ale wi�ksze kwoty powinny by� zadeklarowane 
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- wywóz tajskiej waluty jest ograniczony do sumy 50 000 bahtów, wywóz obcych walut nie jest ograniczony 
- nie wolno wywozi� statuetek Buddy 
- aby wywie�� antyki lub inne dzieła sztuki wymagana jest licencja Ministerstwa Sztuki Tajlandii (tylko 
niektóre sklepy posiadaj� tak� licencj�) 
- mo�na wywozi� przedmioty ze złota i kamienie szlachetne 
- nie wolno wwozi� narkotyków ani broni palnej 
- nie wolno wwozi� materiałów pornograficznych 
- nie wolno wwozi� i wywozi� niektórych gatunków zwierz�t i ro�lin 
 
Waluta 
Tajlandzk� jednostk� monetarn� jest baht (skracany do THB), który dzieli si� na 100 satangów. Banknoty maj� 
nast�puj�ce nominały: 10 THB (br�zowy), 20 THB (zielony), 50 THB (niebieski), 100 THB (czerwony), 500 
THB (fioletowy) i 1000 THB (be�owy). Oznaczone s� cyframi arabskimi i tajskimi, a ich rozmiar powi�ksza si� 
zgodnie ze wzrostem warto�ci. 
Bilon jest bardziej myl�cy, poniewa� u�ywane s� równocze�nie nowe i stare monety o ró�nych kształtach i 
rozmiarach. Monety o warto�ci 25 i 50 salangów maj� kolor mosi�dzu i wyst�puj� w dwóch wielko�ciach, 
rzadko s� jednak u�ywane, gdy� wi�kszo�� cen zaokr�gla si� do pełnego bahta. Z trzech srebrnych monet o 
nominale jednego bahta tylko ta o �rednim rozmiarze pasuje do publicznych aparatów telefonicznych, natomiast 
wszystkie s� legalnymi �rodkami płatniczymi. Srebrne pi�ciobahtowe monety odró�ni� mo�na od 
jednobahtowych dzi�ki miedzianemu brzegowi, a dziesi�ciobahtowe maj� niewielki �rodek z mosi�dzu 
otoczony srebrnym pier�cieniem. 
 
Dzienne kursy wymiany s� publikowane w Bangkok Post i Nation oraz we wszystkich punktach i kantorach 
wymiany walut w Tajlandii. 
 
Banki 
Banki otwarte s� od poniedziałku do pi�tku w godz. 8.30- 15.30, jednak kantory walutowe w głównych 
o�rodkach turystycznych s� zazwyczaj czynne przynajmniej do 17.00, a czasem do 22.00. Hotele najwy�szej 
klasy dokonuj� wymiany pieni�dzy przez cał� dob�. Punkty wymiany walut na lotnisku Don Muang równie� s� 
czynne cał� dob� (tajlandzk� walut� zazwyczaj oferuj� te� kantory w portach lotniczych obsługuj�cych loty 
zagraniczne i maj�cych poł�czenia z Tajlandi�), tak wi�c nie ma sensu kupowanie bahtów przed wyjazdem, 
zwłaszcza �e realizacja zamówienia z wi�kszo�ci banków poza Tajlandi� zajmuje siedem dni roboczych. 
 
Pogoda 
Tajlandia jest poło�ona na południe od zwrotnika raka, w strefie klimatu tropikalnego. Przez cały rok panuje tu 
ciepły i wilgotny klimat z trzema wyra�nymi porami roku.  
*Pora chłodna (listopad – luty) 
*Pora gor�ca (marzec – maj) 
*Pora deszczowa (czerwiec – pa�dziernik) 
Pora deszczowa odznacza si� du�� ilo�ci� słonecznych dni. W czerwcu i lipcu pada co dwa, trzy dni, najcz��ciej 
pó�nym wieczorem lub w nocy. Ulewa trwa przewa�nie około godziny. 
 
Przebieg rocznych temperatur w najwi�kszych miastach: 
 
Przeci�tne maksymalne temperatury i miesi�czne opady deszczu 
 I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

BANGKOK 

o C 32 34 35 36 34 33 32 32 32 32 31 31 
mm 25 25 25 50 180 150 150 200 330 130 50 0 
CHIANG MAI 
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o C 28 31 34 36 34 32 31 30 31 31 30 28 
mm 25 25 25 50 150 150 180 250 250 130 25 25 
PATTAYA 
o C 33 33 33 34 33 33 32 32 32 32 32 32 
mm 25 50 50 75 180 75 100 100 230 275 75 25 
KO SAMUI 
o C 27 27 28 29 29 28 28 28 28 27 27 26 
mm 200 25 50 100 150 75 130 100 100 250 430 250 
KO PHUKET 
o C 32 33 33 33 32 31 30 31 30 30 30 31 
mm 25 25 50 125 300 275 300 275 350 330 180 50 

J�zyk tajski 

Tajski nale�y do j�zyków tonalnych, co znaczy, �e ka�dy d�wi�k mo�e wyst�powa� w 5 ró�nych tonach - 
�rednim, niskim, opadaj�cym, wysokim i wznosz�cym. Oczywi�cie to samo słowo wypowiedziane w ró�nych 
tonach ma ró�ne znaczenia. I to wraz z wymow� jest jedyn� trudno�ci� j�zyka tajskiego. Posiada on zaledwie 2 
czasy (tera�niejszy i przyszły), nie posiada odmiany przez przypadki oraz rodzaje, a czasowniki nie odmieniaj� 
si� przez osoby. Wystarczy wi�c pozna� kilkaset słów, aby do�� swobodnie mówi� po tajsku proste zdania. 
B�dzie to zawsze docenione i wynagrodzone u�miechem przez lokalnych mieszka�ców. Alfabet składa si� z 44 
znaków odpowiadaj�cych spółgłoskom i 27 odpowiadaj�cych samogłoskom. Znaki, które na pierwszy rzut oka 
wydaj� si� bardzo trudne, s� znacznie łatwiejsze do opanowania ani�eli pismo chi�skie, japo�skie czy 
korea�skie. Brak jest rozró�nienia na litery du�e i małe. Czyta si� od lewej do prawej. 

Poni�ej kilka słów po tajsku (pisownia fonetyczna).Ka�de z nich wypowiadane przez m��czyzn� powinno 
ko�czy� si� słowem Krap, a wypowiadane przez kobiet� słowem Kaa. 

Dzie� dobry/Do widzenia - Saładii Krap (lub Kaa) 
Dzi�kuj� - Kop khun Krap (lub Kaa) 
Ja - Pom (m��czyzna) i Czian (kobieta) 
Ty (równie� Pan, Pani) - Khun 
On - Kaoł 
Ona - Teer 
My - Rao 
Wy - Khun 
Oni - Puak Kaoł 
Jak si� masz? - Sabaj dii maj Krap (lub Kaa) ? 
Dzi�kuj�, dobrze - Pom (lub Czian) sabaj dii Krap (lub Kaa) 
Przepraszam - Pom (or Chian) serjay Krap (or Kaa) 
Do zobaczenia - Pop gan maj Krap (lub Kaa) 
Dobranoc - Ratri sałat Krap (lub Kaa) 
Nie rozumiem - Pom (lub Czian) maj kao d�iaj Krap (lub Kaa) 
Jak masz na imi� ?  - Khun cziuu araj Krap (lub Kaa) ? 
Gdzie ?  - Tii naj ? 
Jak ?  - Jang raj ? 
Kiedy ?  - Mułła raj ? 
Ile ?  - Tao raj ? 
Dlaczego ?  - Tam maj ? 
Co ?  - Araj ? 
Nie mówi� po tajsku - Phom (or Chian) may put pasa Thai Krap (or Kaa) 
Tak - cziaj 
Nie - maj 
Jestem Polakiem (Polk�)  - Pom (lub Czian) Poleen. 
 


