
         

PRZYDATNE INFORMACJE  

Korea Południowa (Republika Korei) 
Kurs NBP ( z dnia 17 maja 2017r.) won południowokoreański 100 KRW= 0.3394 PLN 
Polscy obywatele nie muszą mieć wiz przy wyjazdach do Republiki Korei na okres do 90 dni. Przy 
wjeździe trzeba okazać ważny paszport, wypełnioną kartę przekroczenia granicy oraz deklarację celną 
(formularze dostępne na pokładzie samolotu lub na lotnisku). Urzędnik imigracyjny może zapytać o cel 
podróży, prosić o wskazanie źródeł finansowania (jeżeli nie wynika to z przedstawionych dokumentów), 
czy o okazanie biletu powrotnego. Nie jest wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy na dzień 
pobytu. 
Od 1.01.2012 roku obowiązuje system biometrycznej identyfikacji, polegający na obowiązkowym 
pobieraniu odcisków palców oraz dokonaniu zdjęcia twarzy podczas przekraczania granicy. Z wymogu 
poddania się tej procedurze zwolnione są osoby poniżej 17 roku życia, urzędnicy zagranicznych rządów 
i organizacji międzynarodowych, wraz z towarzyszącymi im członkami rodzin oraz osoby zaproszone 
przez szefów koreańskiej administracji centralnej. 
Przydatne numery telefonów: 119 - pogotowie ratunkowe, straż pożarna, 112 - policja, 1330 - informacja 
turystyczna, 120 - poradnia dla obcokrajowców zamieszkałych w Seulu (w języku angielskim), 1588-
5644 - usługa telefonicznego tłumacza (m.in. język angielski) dla obcokrajowców w sytuacji awaryjnej 
(np. komunikacja z lekarzem w szpitalu itp.), 02-2299-1282 - biuro rzeczy znalezionych. 
Telefony działające jedynie w sieci GSM nie będą funkcjonować - brak sieci GSM. 
Maksymalna kwota, która na miejscu może zostać wymiona na KRW to 20 tys. USD (lub równowartość 
w innej walucie), wymagane jest okazanie paszportu. 
Nie wszystkie bankomaty akceptują zagraniczne karty. 
Chińska Republika Ludowa 
Kurs NBP ( z dnia 17 maja 2017r.) yuan renminibi (Chiny) 1 CNY=0,5506 PLN 
 
Obywatele polscy udający się do Chin muszą mieć ważną wizę pobytową lub tranzytową. Osoby 
oczekujące na lotnisku na międzynarodowe połączenia lotnicze nie dłużej niż 24 godziny mogą opuścić 
lotnisko na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzyskiwanego bezpośrednio przy odprawie 
paszportowej. Wyjątek stanowią międzynarodowe lotniska w miastach: Pekin, Szanghaj, Kanton 
(Guangzhou), Shenzhen, Chengdu, Chongqing, Dalian, Shenyang, Hangzhou, Guilin, Kunming, Xi’an i 
Xiamen, gdzie władze chińskie wydłużyły okres ważności zezwolenia na tranzyt do 72 godzin (jednak 
bez prawa opuszczania obszaru administracyjnego danego miasta). Lista miast jest stale rozszerzana, 
zwłaszcza o miejscowości turystyczne i centra biznesowe, należy sprawdzić to przed wyjazdem. Loty do 
Hongkongu, Makao i Tajwanu traktowane są jako loty międzynarodowe. 
Przydatne numery telefonów: ogólny numer alarmowy 110, policja - 110, pogotowie -120, straż pożarna 
- 119, wypadki na drodze - 122. 
Cudzoziemiec musi mieć przy sobie paszport z ważną chińską wizą - jest on niezbędny m.in. przy 
meldowaniu się w miejscu czasowego pobytu (hotele, pensjonaty), przy zakupie biletów na wszystkie 
rodzaje środków komunikacji, a także przy wejściu na lotniska i wymianie pieniędzy w banku. Zaleca się 
posiadanie kserokopii pierwszej strony paszportu oraz strony, na której znajduje się ważna wiza chińska 
ze stemplem wjazdowym. 
 


