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Ogólne informacje dotyczące Polski
Język urzędowy

Polski

Waluta

Złoty (PLN)

Strefa czasowa

UTC +1 zima
UTC +2 lato

Nr kierunkowy

+48

Domena

.pl

Stolica

Warszawa

Ustrój polityczny

Demokracja parlamentarna

Honorowe
legitymacje
studenckie
uprawniające do
określonych zniżek

ISIC
EURO<26
YHA

Limit bagażu w
klasie biznes

30 kg

Limit bagażu w
klasie
ekonomicznej

20 kg

kraje, których
obywatele
przekraczają
granice za
okazaniem
ważnego
paszportu lub
dokumentu
tożsamości

Andora, Argentyna, Boliwia, Brazylia, Bułgaria, Chile,
Ekwador, Honduras, Hongkong, Islandia, Izrael, Japonia,
Korea Południowa, Kostaryka, Lichtenstein, Makau,
Malezja, Meksyk, Monako, Nikaragua, Norwegia,
Panama, Rumunia, San Marino, Singapur, Słowenia,
Szwajcaria, Urugwaj, USA oraz wszystkie kraje Unii
Europejskiej

Czas pobytu w
kraju na podstawie
paszportu

90 dni (wyjątkiem są, np. obywatele Singapuru: 30 dni)

Okres ważności
zezwoleń na
zamieszkanie
terytorium RP na
czas oznaczony

2 lata

Okres, po którym
można ubiegać się
o wydanie karty
stałego pobytu

5 lat

Ubezpieczenie
samochodowe
"zielona karta"

jest tańsza, gdy zakupimy ją wcześniej w swoim kraju;
jest niezbędnym warunkiem do poruszania się po
polskich drogach

Prawo jazdy

Najlepiej posiadać międzynarodowe prawo jazdy
(International Driving Licence) lub krajowe wraz z
fotograﬁą; w przypadku braku fotograﬁi na dokumencie
krajowym, należy okazać zarówno krajowe, jak i
międzynarodowe prawo jazdy;

Ile pieniędzy
zabrać na
wycieczkę?

Posiadając w portfelu równowartość 50-100 złotych na
każdy dzień pobytu możemy być spokojni;

Ubezpieczenie
zdrowotne i od
następstw
nieszczęśliwych
wypadków

Warto zadbać o nie przed wyjazdem do polski;

Prawo pobytu
Słynna polska gościnność znajduje odzwierciedlenie w przepisach regulujących pobyt cudzoziemców
na terytorium Rzeczpospolitej. Dlatego też pozwolenie na przekroczenie granicy ma każdy
cudzoziemiec, bez względu na pochodzenie, wyznanie, poglądy społeczne czy polityczne.
Wyjątek stanowią Ci, którzy mają bądź mieli problemy z prawem, a także osoby niepełnoletnie
pozostające bez opieki osób pełnoletnich, lub też kiedy oﬁcer graniczny uzna, iż deklarowany cel
wjazdu różni się od faktycznego.
Każdy cudzoziemiec, który chce legalnie odwiedzić terytorium RP powinien udać się do polskiej
placówki dyplomatycznej w swoim kraju, gdzie uzyska pełne informacje, na jakich zasadach może
przebywać w Polsce. Lista polskich placówek konsularnych za granicą jest ogólnie dostępna na
stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w wersji angielskojęzycznej pod adresem:
www.msz.gov.pl [2]

W zależności od celu pobytu cudzoziemcy mogą przebywać w Polsce na podstawie:
- ważnego paszportu, którego ważność przekracza co najmniej o 3 miesiące datę wyjazdu z Polski

- wizy pobytowej
- zezwolenia na pobyt czasowy;
- zezwolenia na pobyt stały;

Przydatne strony:
Polskie linie lotnicze : www.lot.com [3]
Ministerstwo Spraw Zagranicznych : www.msz.gov.pl [4]
Spis placówek dyplomatycznych: www.ecotravel.pl [5]
Biznes: www.business.gov.pl [6]

