
RPA
WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele RP mający paszporty zwykłe mogą wjeżdżać bez wiz i przeby-
wać na terytorium Republiki Południowej Afryki jednorazowo do 30 dni. 
Przekraczając granicę, należy okazać bilet powrotny. Nie ma obowiązku udo-
kumentowania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu. W pasz-
porcie musi być co najmniej jedna strona przeznaczona na wizy, całkowicie 
wolna od wszelkich stempli, wiz itp. Brak wolnej strony w paszporcie powo-
duje odmowę wjazdu do RPA i bezwarunkowy powrót pasażera do miejsca, 
z którego rozpoczął podróż. Przy wjeździe władze imigracyjne zamieszczają 
w paszporcie podróżnego zezwolenie na pobyt w RPA (do 30 dni) w postaci 
naklejki. Samowolne przedłużenie pobytu ponad okres ważności wizy zagro-
żone jest wysokimi grzywnami.

PRZEPISY CELNE 
Cudzoziemiec przebywający w RPA czasowo może wymienić i wywieźć            
z tego kraju jedynie taką sumę dewiz, która nie przekracza kwoty zadekla-
rowanej przy wjeździe oraz wartości legalnie uzyskanych zarobków. Służby 
celne mają prawo nie dopuścić do wywiezienia nie udokumentowanych de-
wiz. Do RPA nie wolno wwozić żywności oraz więcej niż 1 l napojów spiry-
tusowych. Całkowitym zakazem objęty jest wywóz kości słoniowej oraz skór 
i innych części zwierząt, o ile nie zostały nabyte u licencjonowanego sprze-
dawcy lub nie mają certyfikatu trofeum łowieckiego. Zakazane jest posiada-
nie surowych (nieoszlifowanych) diamentów. Przy wyjeździe z RPA turysta 
może ubiegać się o zwrot podatku VAT, pod warunkiem że kwota pojedyn-
czego zakupu (rachunku) przekroczyła 250 ZAR. Posiadanie i przywożenie 
narkotyków jest karalne.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Szczepienia nie są wymagane. Największe zagrożenie epidemiologiczne 
stwarzają AIDS i gruźlica, w tym odporne na leki odmiany MDR i XDR. 
Przypadki malarii zdarzają się na północnym wschodzie kraju (głównie na 
obszarze Parku Krugera, w prowincjach Limpopo, Mpumalanga i KwaZulu-
-Natal). W RPA występuje bilharcjoza, sporadycznie zdarzają się przypadki 
cholery. Dostęp do opieki medycznej jest dobry, chociaż w niektórych słabiej 
rozwiniętych regionach jej poziom nie jest najwyższy. Cena wizyty lekar-
skiej wynosi średnio 250 ZAR. Pobyt w szpitalu kosztuje dziennie 1000-2000 
ZAR, ale nawet drobne zabiegi diagnostyczne lub chirurgiczne ze znieczule-
niem są bardzo kosztowne.

PRZYDATNE INFORMACJE:
• Waluta - Rand południowoafrykański (1 ZAR - 0,307 PLN)* 
• Powszechnie, jedynie z wyjątkami polegającymi na ograniczeniach technicznych, akceptowane są karty płatnicze wydane przez polskie banki.
• RPA należy do krajów o bardzo wysokim zagrożeniu brutalną przestępczością kryminalną. Odnotowuje się znaczną liczbę napadów rabunkowych     

z bronią, (często kończących się zabójstwami), gwałtów i innych przestępstw. 
• Nie zaleca się podróżowania wieczorem i w nocy, przebywania w regionach i dzielnicach miast (także na ulicach centralnych) bez upewnienia się co 

do bezpieczeństwa w konkretnym miejscu. 
• Należy zachowywać ostrożność w miejscach publicznych - na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych, a także w taksówkach, których 

kierowcy bywają powiązani ze światem przestępczym. 
*Stan na 24/06/2015

AMBASADA RP 
W REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI

Ambasador : Anna Raduchowska-Brochwicz
Republika Południowej Afryki, Pretoria, 14 Amos Street, Colbyn, 
PO BOX 12277 Queenswood 0121
Tel.: +27 12 430 26 31 Tel. dyżurny: +27 12 430 26 21

STANDARDOWA STREFA CZASOWA
UTC +2 godziny

W przeciwieństwie do Polski w RPA nie ma czasu letniego.
Polska 15:00 - RPA 15:00 (+1h w czasie zimowym, +0h w czasie letnim)

NAPIWKI
Napiwki nie są obowiązkowe, jeśli jednak jesteści Państwo zadowoleni  
z obsługi to sugerujemy zostawiać:
• SPA - za zabiegi tego typu, nie zostawia się napiwków.
• RESTAURACJA - zwyczojowo od 10-15% . Przy liczbie 6 osób i więcej, 

napiwek zostanie automatycznie doliczony do rachunku.
• HOTEL - w zależności od obsługi. Za fachową obsługę możemy zosta-

wić od 10 do 15 ZAR (służba pięter, boy hotelowy)
• TAXI - kierowca był uprzejmy i przyjazny? W takim wypadku sugeru-

jemy zostawić 10% napiwku.

WTYCZKA TYP M i C
W RPA stosuje się 2 typy gniazdek i wtyczek. Pierwszy, najczęściej spotykany 
Typ M, a drugi typ jest dokładnie taki sam jak u nas w kraju (Typ C). Napię-
cie i częstotliwość prądu wynoszą odpowiednio 230V/50 Hz.


