PORADNIK
KONSULARNY

dla podróżujących na ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Znajdziesz tu:
dane kontaktowe Ambasady RP w Panamie,
informacje o wjeździe i pobycie w Panamie,
inne porady dotyczące bezpiecznego uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży.

Pamiętaj, by przed wyjazdem zarejestrować podróż
w systemie Odyseusz.

www.kierunekpanama.pl

Opracowanie:
Ambasada RP w Panamie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

JEŚLI MASZ PROBLEM

w pierwszej kolejności zgłoś się telefonicznie do dyżurnego w polskiej kwaterze w mieście Panama.

Polska kwatera

Centrum wsparcia dla polskich pielgrzymów, prowadzone przez Krajowe
Biuro Organizacyjne ŚDM. W wypadku problemów poinformuj o nich
organizatora swojej grupy, który przekaże to kwaterze lub
skontaktuj się z nią samodzielnie. Jeśli będzie taka potrzeba,
kwatera przekaże Twoje zgłoszenie do Ambasady RP w Panamie.

ZAPISZ DANE
KONTAKTOWE NA
SWOIM TELEFONIE!

Kwatera - Kościół Iglesia Nuestra Señora del Carmen
ul. Vía España, róg Avenida Manuel Espinosa Batista,
w pobliżu stacji metra El Carmen, linia 1,
La Cresta, Panamá (MAPA)

+507 6124 05 37
+507 6110 06 43
+507 6011 47 33

Pomocy konsularnej będzie udzielać konsul RP w Panamie. Pamiętaj jednak, żeby w razie
problemów w pierwszej kolejności skontaktować się z polską kwaterą.

Ambasada RP w Panamie
BICSA Financial Center (piętro 32)
biuro 3202, Avenida Balboa,
róg ul. Aquilino de la Guardia Bella Vista,
w pobliżu stacji metra El Carmen, linia 1,
Panamá (MAPA)
TEL. KOMÓRKOWY
KONSULA DYŻURNEGO:

+507 368 02 50
e-mail: panama.wk.dyzurny@msz.gov.pl
www.panama.msz.gov.pl
@AmbasadaRPwPanamie
@PLinPanama

+507 6993 43 03

(całodobowy, na czas trwania ŚDM)

Konsul pomoże, gdy:
zgubisz swój paszport i chcesz otrzymać paszport tymczasowy na powrót do kraju,
zostaniesz aresztowany,
potrzebujesz pomocy w związku z pobytem w szpitalu lub nieszczęśliwym wypadkiem,
szukasz adwokata – konsul może przekazać listę lokalnych prawników,
potrzebujesz pilnej pomocy w nawiązaniu kontaktu z rodziną w Polsce.

Konsul nie ma możliwości udzielenia pomocy przy:
organizowaniu podróży do i z Panamy,
organizowaniu transportu lokalnego,
rezerwacji biletów lotniczych i hoteli,
organizowaniu kart wstępu na uroczystości religijne,
wydaniu nowego identyfikatora w miejsce zagubionego,
pokryciu kosztów leczenia czy pomocy prawnej,
poszukiwaniu skradzionych lub zagubionych rzeczy osobistych,
reklamacji biletów na samolot lub inne środki transportu,
reklamacji usług hotelowych.

+507 104

POLICJA

Linia telefoniczna Policji Państwowej w nagłych wypadkach

+507 511 70 00

Centrala telefoniczna Policji Państwowej

UBEZPIECZENIE I SZPITALE
Pielgrzymi udający się na ŚDM w ramach grup zorganizowanych są objęci ubezpieczeniem przez
firmę ERV. Będąc ubezpieczonym możesz korzystać z dowolnych szpitali, ale wcześniej należy
skontaktować się przedstawicielem ubezpieczyciela w polskiej kwaterze pod numerem:
+507 6039 27 19 lub z Centrum Alarmowym ERV pod numerem +48 58 309 11 00.
Twoje zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie, a Ty otrzymasz szczegółowe informacje nt.
szpitala.
W przypadku podstawowych konsultacji lekarskich, placówki medyczne oczekują
natychmiastowej płatności. W takiej sytuacji koniecznie weź rachunek z opisaną diagnozą i po
powrocie staraj się o zwrot kosztów od ubezpieczyciela. W poważniejszych przypadkach szpital
samodzielnie kontaktuje się z Centrum Alarmowym ERV, które pokrywa koszty ewentualnych
zabiegów.
Jeśli podróżujesz samodzielnie, upewnij się że masz wykupione ubezpieczenie ważne
na terytorium Panamy i zapisany numer do centrum alarmowego ubezpieczyciela.

Szpitale publiczne czynne 24/7
Hospital Punta Pacifica (Pacifica Salud)
San Francisco Panama, Boulevard Pacífica y
Vía Punta Darién,
Ciudad de Panamá, Panamá. (MAPA)
Tel: +507 204 80 00
E-mail: info@pacificasalud.com
www.pacificasalud.com

The Panama Clinic
San Francisco, Punta Paitilla, miedzy ulicami
Calle Ramón H. Jurado de Paitilla,
Boulevard de Punta Pacífica i Corredor Sur.
Ciudad de Panamá, Panamá (MAPA)
Tel.: +507 388 8169, 388 8179, 388 6617
E-mail: info@thepanamaclinic.com
www.thepanamaclinic.com

DODATKOWE INFORMACJE
Wjazd
Obywatele RP nie potrzebują wiz przy podróżach do Panamy. Ważny polski paszport uprawnia do
pobytów na okres do 6 miesięcy. Należy pamiętać, że każdy przyjeżdzający do Panamy ma
obowiązek posiadania biletu powrotnego. Zarejestrowani uczestnicy ŚDM są zwolnieni
z obowiązku posiadania minimum 500 USD na pokrycie kosztów pobytu.
Od podróżujących z Polski nie wymaga się obowiązkowych szczepień, ale są one konieczne
w wypadku osób podróżujących do Panamy z niektórych regionów świata.
Więcej informacji znajdziesz w portalu Polak za granicą.

Małoletni
Osoby małoletnie muszą mieć przy sobie kopię wymaganego przez Komitet Organizacyjny ŚDM
oświadczenia rodziców przekazujących dziecko pod opiekę dorosłemu pielgrzymowi. W razie
dodatkowych pytań skontaktuj się z organizatorem swojej grupy.

Bezpieczeństwo
W Panamie istnieje zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże, także w hotelach, oszustwa).
Należy zatem przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. W stolicy zdarzają się napady
połączone z kradzieżami. Najczęściej dochodzi do nich w nocy, w starej części miasta, tzw. Casco
Viejo, w okolicach Avenida Central, a także w biedniejszych dzielnicach - Curundu, San Miguelito,
Panamá Viejo i Chorillo. Dużo gorsza sytuacja panuje w mieście Colón. Niezwykle niebezpieczne
są tereny przy granicy z Kolumbią, na których działają zorganizowane grupy zbrojne
i przemytnicze.

Czujność
Uważaj na osoby, które mogą próbować wykorzystać pielgrzymów do przemytu narkotyków.
Pod żadnym pozorem nie zgadzaj się na propozycję przewiezienia przez granicę paczek lub
przedmiotów niewiadomego pochodzenia. W Panamie posiadanie nawet drobnej ilości
narkotyków grozi 15-letnim więzieniem. Samo przebywanie w towarzystwie osoby mającej ze
sobą nielegalne substancje jest podstawą do aresztowania.

Pamiętaj
Podczas ŚDM w Panamie temperatura będzie wynosić około 300 C przy bardzo dużej wilgotności
powietrza. Pamiętaj, żeby używać nakryć głowy, kremów z filtrem, a także regularnie pić
butelkowaną wodę.
Należy przestrzegać zasad higieny tropikalnej: pić tylko wodę butelkowaną, dokładnie myć ręce
przed każdym posiłkiem, nie jeść owoców ze skórką, sałat, surowego mięsa itd.

Więcej informacji
na temat warunków pobytu w Panamie:

polakzagranica.msz.gov.pl
www.kierunekpanama.pl
www.panama2019.pa

> zakładka >

PANAMA

FAQ

– krótkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Co powinienem zrobić w przypadku kradzieży lub zagubienia paszportu?
Poinformuj organizatora swojej grupy i polską kwaterę w Iglesia Nuestra Señora del Carmen (MAPA).
Następnie zgłoś się do konsula RP w Panamie, aby złożyć wniosek o wydanie paszportu
tymczasowego na powrót do kraju.
2. Co powinienem zrobić w przypadku kradzieży lub zagubienia dowodu osobistego?
Poinformuj organizatora swojej grupy i polską kwaterę, która przekaże stosowne informacje
Ambasadzie RP w Panamie. Konsul powiadomi o utracie dowodu właściwy organ w Polsce, który
unieważni dokument. Konsul nie wydaje dowodów osobistych – wniosek o ich wystawienie
można złożyć tylko w Polsce.
3. Co powinienem zrobić w przypadku kradzieży lub zagubienia identyfikatora na ŚDM?
W przypadku zgubienia identyfikatora skontaktuj się z polską kwaterą, która udzieli wszystkich
niezbędnych informacji. Nie ma obowiązku zgłaszania utraty identyfikatora na policji.
4. Jestem aresztowany i potrzebuję pomocy prawnej. Do kogo mogę się zwrócić?
Domagaj się natychmiastowego powiadomienia konsula. Ambasada podejmie stosowne
działania i udzieli niezbędnych informacji.
5. Jestem chory i potrzebuję pomocy lekarskiej lub znajduję się w szpitalu. Do kogo mam
się zwrócić?
Poinformuj polską kwaterę i ubezpieczyciela. Kwatera przekaże informacje konsulowi RP
w Panamie, który podejmie działania jeśli będzie taka konieczność.

