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Tajwan to stosunkowo niewielka wyspa poło�ona na obrze�u Morza 
Południowochi�skiego, oddzielona od kontynentu azjatyckiego około 200-
kilometrow� Cie�nin� Tajwa�sk�. Mimo swych niewielkich rozmiarów - 
wyspa ma 450 km długo�ci i 144 km szeroko�ci - jest ona niezwykle 
zró�nicowana pod wzgl�dem krajobrazowym. Wyst�puj� tu wysokie pasma 
górskie, z najwy�szym szczytem osi�gaj�cym 3950 metrów. Góry pokrywaj� 
niemal dziewicze lasy, linia brzegowa jest bardzo urozmaicona, z licznymi 

zatoczkami i klifowymi 
wybrze�ami. Nic wi�c dziwnego, 
�e Portugalczycy, którzy odkryli 
dla Europy ten kraniec Azji, 
nazwali go Formosa, co w ich 
j�zyku znaczy "pi�kna wyspa". 

Oficjalna nazwa pa�stwa: 
Republika Chi�ska 
Ustrój: system wielopartyjny 
Stolica: Taipei  
J�zyk urz�dowy: chi�ski mandary�ski 
Waluta: 1 nowy dolar tajwa�ski (NT$) = 100 centów 
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J�zyk 
 

Oficjalnym j�zykiem u�ywanym w instytucjach pa�stwowych, szkołach i mediach jest mandary�ski dialekt 
chi�skiego. Jest to j�zyk powszechnie u�ywany zarówno na Tajwanie jak i w Chinach kontynentalnych. To 
tego dialektu u�ywa si� przy nauce pisania chi�skimi znakami, jego te� najcz��ciej ucz� si� obcokrajowcy.   

Dialekt tajwa�ski - j�zyk prowincji Fud�ian- to mowa ojczysta wi�kszo�ci mieszka�ców Tajwanu. Przez 
wiele lat uwa�any za "j�zyk ulicy", zyskuje sobie coraz wi�ksz� popularno�� w mediach i biznesie. Spora 
mniejszo�� Tajwa�czyków mówi dialektem Hakka.  
 
 
 

• Pieni�dze 

��Oficjaln� walut� Chi�skiej Republiki Tajwanu jest nowy dolar tajwa�ski (NT$).  
��Nominały monet wynosz� 1, 5, 10, i 50; banknoty maj� nominały: 50, 100, 500 i 1000.  
��Dolary ameryka�skie, jak i inne obce waluty nie s� zazwyczaj akceptowane na Tajwanie jako �rodki 

płatnicze, a wi�c nale�y wymieni� chocia� cz��� pieni�dzy na miejscow� walut� przy przekraczaniu 
granicy Tajwanu.  

• Karty płatnicze 

��Powszechnie honorowane s� karty płatnicze VISA, MasterCard, Diners, American Express itp. 
�� W niektórych punktach sprzeda�y mog� pojawi� si� trudno�ci z realizacj� płatno�ci kartami VISA 

Electron.  
��Wydane przez polskie banki karty w wi�kszo�ci mog� by� równie� u�ywane do wypłat z 

tajwa�skich bankomatów.  

 
• Polskie placówki dyplomatyczne w Tajwanie:  

Polska nie uznaje pa�stwowo�ci Tajwanu ("Republiki Chi�skiej") i nie utrzymuje z nim stosunków 
dyplomatycznych - na wyspie nie ma polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego ani urz�du 
konsularnego. W przypadkach wymagaj�cych pomocy mo�na kontaktowa� si� z działaj�cym w Taipei 
Warszawskim Biurem Handlowym.  
 
Warszawskie Biuro Handlowe w Taipei  
No. 333, Keelung Rd., Sec. 1, 31-st Floor, Room 2006, Taipei 110, Taiwan  
tel. +886 (2) 27220115; +886 (2) 27220139  
fax. +886 (2) 27220557  
tel.kom. +886933917721  
e-mail: warsaw.office@msa.hinet.net 
 

• Przekroczenie granicy Tajwanu, wizy 
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Przy przekroczeniu granicy Tajwanu nale�y pami�ta� o kilku wa�nych kwestiach – co mo�na wwie��/ 
wywie�� z Tajwanu: 

��Mo�na wwie�� przedmioty osobiste, które nie przekraczaj� warto�� 6000 NT$ 
��Mo�na wwie�� wyroby jubilerskie (do 5000 NT$) 
��Nie mo�na wwozi� broni palnej, amunicji i narkotyków. 
��Poza terytorium pa�stwa mo�na wywie�� do 5000 NT$ gotówk�. 

Informacje wizowe: 

��Obywatele polscy podró�uj�cy na Tajwan musz� posiada� wiz�.  
��Wiz� mo�na uzyska� za po�rednictwem Biura Kulturalno-Gospodarczego Tajpej w Warszawie (ul. 

Koszykowa 54, tel. 0-22 630 84 38, fax 0-22 630 84 31)  
��Wymagania wizowe: wa�ny przez co najmniej pół roku paszport, bilet powrotny lub na dalsz� podró�, 

2 fotografie paszportowe, oraz wnie�� opłat� w wysoko�ci 2000 TWD 

• Informacje dla kierowców 
��Na Tajwanie wymagane jest mi�dzynarodowe prawo jazdy. 
��W przypadku dłu�szego pobytu wymagane jest dodatkowe za�wiadczenie, wydawane przez 

miejscow� policj�. 
��Sie� dróg jest dosy� dobrze rozwini�ta. 
��Obowi�zuje ruch prawostronny. 
��Obowi�zuj� mi�dzynarodowe przepisy ruchu drogowego. 

 

• Bezpiecze�stwo 

��Tajwan jest krajem dosy� bezpiecznym. 
��Szczególne �rodki ostro�no�ci zachowa� nale�y w miejscach publicznych (bazary, domy towarowe, 

komunikacja miejska) 

Informacje turystyczne i porady 

Tajwan nie jest miejscem szczególnie wymagaj�cym dla turystów. Mieszka�cy wysypy s� niezwykle go�cinni 
i przyjacielsko nastawieni do odwiedzaj�cych. Nie przywi�zuj� zbyt wielkiej wagi do konwenansów, zatem 
nie jest łatwo ich zrazi�. Poza tym wi�kszo�� z nich zna do�� dobrze kultur� zachodni�, nie musimy si� wi�c 
trudzi�, by wyuczy� si� długiej listy zasad i konwenansów, które obowi�zuj� na wysypie Formosy. 

 

• Pozdrowienia 
�� Na powitanie Tajwa�czycy podaj� sobie zazwyczaj dłonie 
��Przy okazji ró�nego rodzaju oficjalnych spotka� sposobem powitania jest ukłon 

• Jedzenie 
��Podstawowym narz�dziem do jedzenia s� pałeczki. 
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��Podczas jedzenia pałeczkami nale�y unie�� miseczk� i trzyma� j� blisko brody. To 
zdecydowanie ułatwi pocz�tkuj�cym posługiwanie si� tymi specyficznymi przyrz�dami. 

��W niektórych restauracjach u�ywa si� ły�ek, no�y i widelców. 
• Picie 

��Form� podzi�kowania za nalanie napoju jest trzykrotne stukni�ci �rodkowym palcem o 
stół przy naczyniu, z którego pijemy. 

��Tradycyjny toast chi�ski wznosi si� poprzez podniesienie obiema dło�mi kieliszka do 
góry. 

��Toast wznosimy najcz��ciej na cze�� naszego tajwa�skiego towarzysza. 
��Typowym toastem jest ‘kanpei’ (oznacza to ‘do dna’) 
��Je�li nie mamy ochoty na picie, musimy uprzejmie, ale stanowczo odmówi� tyle razy, 

ile jest to konieczne. 

 

• Kontakty mi�dzyludzkie 
��Niezwykle wa�ne jest stworzenie sieci kontaktów osobistych (nazywa si� to ‘ kuanhsi’, 

co oznacza po prostu ‘koneksj�’) 
��Dzi�ki koneksjom mo�na rozwija� swoje interesy, uzyskiwa� nowe informacje etc. 
��Mo�emy te� liczy� na pomoc naszego tajwa�skiego przyjaciele nawet w 

najtrudniejszych sytuacjach. 
��Rozwijanie ‘kuanhsi’ nast�puje poprzez cz�ste spotkania w barach, restauracjach, 

klubach, poprzez dawanie sobie prezentów, składanie wizyt domowych. 
��Musimy by� przygotowani na to, �e Tajwa�czycy przy pierwszym spotkaniu zadaj� 

mnóstwo (czasami bardzo osobistych) pyta�. 
��Nale�y si� do tego przyzwyczai� i odpowiada� na nie z cierpliwo�ci�. 
��Nigdy nie nale�y okazywa� gniewu, zło�ci czy zniecierpliwienia. 
��Chi�czycy na stres i zakłopotanie reaguj� �miechem. W ten sposób staraj� wybrn�� z 

trudnej dla nich sytuacji. Czasami ich �miech dla cudzoziemca mo�e wyda� si� 
zupełnie nie na miejscu. 

��W Tajwanie du�� wag� przywi�zuje si� do poszanowanie ludzi starszych. 
��Pami�tajmy, aby osobom starszym nalewa� najpierw napój, podawa� posiłek czy 

przepuszcza� ich w drzwiach. 
• Co warto zobaczy� w Tajwanie 

Wyspa jest zamieszkana w przewa�aj�cej wi�kszo�ci przez 
Chi�czyków, którzy pocz�wszy od XV wieku przybywali tu z 
kontynentalnych Chin kolejnymi falami imigracji. Najwi�kszy 
exodus nast�pił w 1949 roku (i w latach nast�pnych), kiedy po 
utworzeniu Chi�skiej Republiki Ludowej przybyło tu za swym 
przywódc� Chiang Kai-szekiem wielu Chi�czyków nie 
popieraj�cych nowego ustroju pa�stwa. W północnej cz��ci 
wyspy zało�ono Taipei - stolic� nowego pa�stwa, które 
utworzył Cziang Kai-szek - Republiki Chi�skiej. Dzi� jest to 
kilkumilionowa metropolia, ze wszystkimi atrybutami 
nowoczesnego miasta - wie�owcami, olbrzymim ruchem samochodów i motocykli, b�d�cych 
najpopularniejszym �rodkiem poruszania si� po wyspie. W centrum Taipei znajduje si� olbrzymie mauzoleum 
wodza Tajwa�czyków, Chiang Kai-szeka, odwiedzane tłumnie przez miejscowych i turystów.Jednym z 
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najciekawszych miast jest poło�one na południowozachodnim wybrze�u Tainan. Znajduje si� tu wiele 
�wi�ty� religii wyznawanych przez Chi�czyków: buddyzmu, taoizmu i konfucjanizmu. Najpi�kniejsze i 
najbardziej liczne s� �wi�tynie buddyjskie, cz�stokro� �wie�o odnowione, z licznymi zdobieniami 
charakterystycznymi dla sztuki chi�skiej.  W odległo�ci około 60 km od Taipei, w pi�knym górzystym 
krajobrazie znajduje si� najwi�kszy na Tajwanie kompleks klasztorów buddyjskich. Poszczególne budowle 
pochodz� z ró�nych okresów, ró�ni�c si� wygl�dem i stanem utrzymania, lecz warto je odwiedzi� cho�by 
tylko ze wzgl�du na malownicze poło�enie i ró�norodno�� architektoniczn�. Tury�ci, którzy tu dotr�, maj� 
mo�liwo�� przenocowania w pomieszczeniach klasztornych.  Jedn� z najwi�kszych atrakcji przyrodniczych 
Tajwanu jest park Narodowy Taroko, poło�ony we wschodniej cz��ci wyspy. Obejmuje on pi�kny fragment 
górzystego, pokrytego g�stym lasem krajobrazu, z licznymi dolinami i gł�bokimi w�wozami. Znajduj� si� tu 
tak�e malownicze wodospady i niewielkie buddyjskie �wi�tynie. W parku wytyczono kilka tras turystycznych 
umo�liwiaj�cych obejrzenie najciekawszych miejsc, w tym w�wozu Taroco, z fantastycznie ukształtowanymi 
skałami. Pobyt w parku mo�e by� wspaniałym zwie�czeniem zwiedzania "pi�knej wyspy" - Formosy 

Zwyczaje w biznesie: 
Spotkania 

• Najlepsz� por� na planowanie podró�y, zwłaszcza podró�y w interesach do Tajwanu jest okres 
pomi�dzy kwietniem a wrze�niem (od stycznia do marca w Tajwanie trwaj� wakacje) 

• Godziny pracy w Tajwanie:  8.30 - 12.00, 13.00 – 17.00 od poniedziałku do pi�tku, w sobot� 8.30 – 
12.00. 

• Przerwa pomi�dzy godzin� 12.00 a 13.00 jest w Tajwanie praktykowana. Lepiej wi�c nie planowa� 
spotkania w tych godzinach. 

• Cz��ci� tajwa�skich zwyczajów biznesowych s� wizyty w ró�nego rodzaju barach, klubach, 
restauracjach. Nale�y si� przygotowa� na to, �e takie wyj�cie zako�czy si� bardzo pó�no 
(prawdopodobnie na ranem) 

• Punktualno�� jest wymagana, jednak nasz tajwa�ski kontrahent niekoniecznie b�dzie tego przestrzegał. 
Wa�ne jest, aby w takich sytuacjach nie okazywa� zniecierpliwienia czy zdenerwowania. 

• Je�li my przyjdziemy na spotkanie spó�nieni, nale�y zadzwoni� i powiadomi� o kilkuminutowym 
spó�nieniu. 

 
Ubranie 

• Schludne, konserwatywne 
• Nale�y unika� koloru czerwonego, białego i czarnego 
• M��czy�ni powinni zakłada� ciemny garnitur i koniecznie krawat 
• Kobiety elegancki kostium b�d� spódnic� (niezbyt krótk�) i gustown�, ale skromn� bluzk� 

 
Rozmowa 

• Podczas pierwszego spotkania Tajwa�czycy prowadz� raczej krótk� rozmow�. 
• Nie nale�y by� zaskoczonym, je�li Tajwa�czyk zapyta nas bezpo�rednio ile co� kosztowało b�d� ile 

co� jest warte.  
• Podczas konwersacji mo�emy spróbowa� u�ywa� chi�skich słów. Nasz wysiłek zostanie z cał� 

pewno�ci� doceniony. 
• Dobrym tematem do rozmowy jest rodzina. Tajwa�czycy uwa�aj�, �e biznesem, który ma szcz��liw�, 

dobr� rodzin�, jest gwarancj� powodzenia w interesach. 
• Tematy rozmów, które mo�na �miało podejmowa� z naszym tajwa�skim kontrahentem to: nasza 

podró� do Tajwanu, co wiemy o tym kraju, jak nam si� tutaj podoba. Tajw�czyka z cał� pewno�ci� 
zaciekawi� informacje o naszym kraju. 
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• Tematy rozmów, których nale�y unika�: polityka, komunizm, sytuacja w Chinach 
 
Zwracanie si� do osób, tytułowanie ich: 

• W Tajwanie jest niezwykle istotne, aby zwraca� si� do ludzi uwzgl�dniaj�c ich tytuł naukowy czy 
stanowisko jakie zajmuj� (nawet, gdy s� ju� na emeryturze) 

• Do osób bez tytułu naukowego zwracamy si� na pan/ pani. Chyba, �e nasz rozmówca zaproponuje 
przej�cie na ‘ty’. 

 
Prezenty: 

• Dawanie prezentów jest dosy� popularnym zwyczajem. 
• Ju� na pierwszym spotkaniu Tajwa�czyk mo�e nam wr�czy� prezent. Na kolejnym powinni�my mu 

si� odwdzi�czy� (wa�ne jest, by prezenty były podobnej warto�ci). 
• Dobrym pomysłem na prezent s� rzeczy z logo naszej firmy. 
• Nie nale�y dawa� prezentów wyprodukowanych w Tajwanie. 
• Prezentu nie otwieramy przy osobie, która nam go dała. To mo�e wprawi� t� osob� w zakłopotanie, 

gdy� nigdy nie wiadomo czy prezent si� b�dzie podobał. 
• Opakowanie powinno by� kolorze czerwonym, ró�owym b�d� �ółtym (wg Tajwa�czyków te kolory 

przynosz� szcz��cie). Nale�y unika� koloru czarnego i białego. 
• Trzeba jednak uwa�a�, by nie przesadzi� z podarkami. Zbyt cz�ste dawanie ich nie jest w dobrym 

tonie. 
• Je�li chcemy komu� wr�czy� kwiaty, powinni�my uwa�a� na ich liczb� 
 
Liczby i ich symboliczne znaczenie: 

• Liczba 4 kojarzona ze �mierci�, lepiej unika�. 
• Liczba 6 kojarzona z wiatrem, wod�, �wiatłem, to szcz��liwa liczba 
• Liczba 8 kojarzona z bogactwem, tak�e szcz��liwa 
• Liczba 13 tak�e przynosi szcz��cie, tylko w kulturze zachodniej jest uwa�ana za pechow�. 

Prezenty, które zadowol� naszego tajwa�skiego kontrahenta: produkty z logo naszej firmy, importowany 
alkohol, eleganckie pióra b�d� długopisy, perfumy 
Prezenty, których nale�y unika�: rzeczy wyprodukowane w Tajwanie, no�e, no�yczki, r�czniki, zegarki 

 
Negocjacje: 

-Wizytówki: 
• Przed spotkaniem nale�y si� upewni� czy mamy wizytówk�. Wymienienie si� wizytówkami z naszym 

tajwa�skim kontrahentem jest niezwykle wa�ne.  
• S� one wa�ne, gdy� informuj� naszego tajwa�skiego partnera o stanowisku, jakie zajmuje w firmie, co 

w Tajwanie jest bardzo istotne. 
• Nazwa naszej firmy powinna by� napisana zarówno w j�zyku polskim, jak i chi�skim. 
• Je�li na spotkaniu pojawimy si� bez wizytówki, nie zrobimy zbyt dobrego wra�enia. 
• Kiedy otrzymamy wizytówk� od Tajwa�czyka, przez kilka chwil powinni�my okaza� �ywe 

zainteresowanie ni�. 
• Nie nale�y jej od razu chowa� do kieszeni – to b�dzie bardzo niegrzeczne. 

 
-Rozmowa 

• Tajwa�czycy na pierwszym spotkaniu prowadz� krótk� konwersacj�. 
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• Targowanie si� to główny sposób prowadzenia interesów w Tajwanie. Trzeba by� jednak 
przygotowanym na kompromis. 

• W Tajwanie stosunki pomi�dzy partnerami w interesach s� oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 
Musimy podczas negocjacji wykaza�, �e jeste�my godni zaufania. 

• Je�li na negocjacje zabieramy swoich współpracowników, bardzo wa�ne jest, aby w takim zespole 
znale�li si� ludzie starsi, do�wiadczenie, ze sporym sta�em zawodowym. To z cał� pewno�ci� jest 
kluczem do sukcesu –w Tajwanie osoby starsze s� otoczone szczególnym szacunkiem, wr�cz kultem. 
A obecno�� seniorów podczas negocjacji jest dowodem na to, �e firma ma wieloletni� tradycj�, 
gł�bokie korzenie. 

• Je�li spotkanie b�dzie odbywało si� w biurze, nie nale�y do niego wchodzi� dopóki nie zostaniemy 
zaproszeni. Siadamy tak�e, gdy zostaniemy o to poproszeni. 

• Podczas prezentowania naszej oferty nale�y wypunktowa� i stre�ci� najwa�niejsze rzeczy, zarówno na 
pocz�tku i na ko�cu prezentacji. 

• Nale�y by� raczej pow�ci�gliwym w rozmowie i unika� nadmiernej gestykulacji – to nie jest w 
Tajwanie odbierane pozytywnie. 

• Na wszelkiego rodzaju pytania musimy odpowiada� jak najbardziej rzetelnie. Nie zapomnijmy si� 
upewni� czy nasz tajwa�ski kontrahent wszystko zrozumiał. 

• Nie nale�y tak�e uzewn�trznia� sowich emocji i podnosi� głosu.  
 
Mniej formalne spotkania: 

• Przed pierwszym oficjalnym spotkaniem prawdopodobnie zostaniemy zaproszeni do klubu czy 
restauracji. 

• Musimy si� przygotowa� na to, �e takie wyj�cie ko�czy si� zazwyczaj nad ranem. Naleganie na 
wcze�niejszy powrót nie b�dzie dobrze odebrane. 

• Spotkanie odbywaj� si� cz��ciej w restauracjach ni� w domach prywatnych. 
• Je�li zostaniemy zaproszeni do domu Tajwa�czyka nie zapomnijmy przed wej�ciem zdj�� butów. 

Przyniesie skromnego prezentu zostanie przez Tajwa�czyka odebrane jako miły gest. 
• Zostaniemy pocz�stowani kilkoma potrawami. Nie zapomnijmy ka�dej z nich spróbowa�. 

Komplementy na temat przygotowanych potraw s� jak najbardziej wskazane. 
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4th Fl., IPC Building, Koszykowa St. 54, 

00-675 Warszawa 
Dział Wizowy:   +48 22 630 84 17 
Dział Informacji:  +48 22 630 84 48 
Dział Gospodarczy:  +48 22 630 84 22 
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Neptune Building, Domaniewska St. 41, 
02-672 Warszawa, Poland 
Tel.: + 48 22 6060290-91 

Fax: + 48 22 6060292 
http://taiwantrade.com.tw 
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Neptune Building, Domaniewska St. 41, 
02-672 Warszawa, Poland 

Tel.: +48 22 874 35 82 
fax: +48 22 874 35 83 
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No. 333, Keelung Rd., Sec1,31-st Fl., Room 2006, Taipei 110, 
Taiwan 

Tel.:+886 2 27220115; +884 2 27220139 
Fax: +886 933917721 

e-mail: Warsaw.office@msa.hinet.net 


