
INDIE
WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy udający się do Indii są objęci obowiązkiem wizowym. Wizę tu-
rystyczną można uzyskać w przedstawicielstwie dyplomatycznym Indii (najbliż-
sze ambasada znajduje się w Warszawie). Nie ma obowiązku udokumentowania 
określonej kwoty środków pieniężnych na każdy dzień pobytu. Przebywanie na 
terenie Indii bez ważnej wizy jest traktowane jako poważne wykroczenie, a cu-
dzoziemcy na okres prowadzonego dochodzenia podlegają zatrzymaniu w aresz-
cie. W przypadku utraty paszportu i otrzymania nowego dokumentu podróży 
istnieje obowiązek uzyskania nowej wizy na dalszy pobyt i/lub wyjazd z Indii.

PRZEPISY CELNE 
Nie ma ograniczeń co do wysokości kwot przewożonych pieniędzy. Należy zgła-
szać gotówkę równą lub przewyższającą kwotę 10 tys. USD, zaleca się jednak zgła-
szanie nawet niższych sum. Bez wcześniejszej deklaracji wwozu można wywieźć 
bez zezwolenia do 2500 USD. Bez cła można wwieźć: rzeczy osobiste, upominki 
o wartości do 100 USD na osobę, 200 szt. papierosów i 1 l mocnego alkoholu. 
Bezwzględnie zabroniony jest przywóz broni i amunicji. Nie wolno wwozić złota 
i srebra poza przedmiotami osobistego użytku. Z Indii nie wolno wywozić: an-
tyków (przedmiotów mających ponad 100 lat), wyrobów z kości słoniowej, skór 
zwierząt (szczególnie gadów), skorup żółwi.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie występują szczególne zagrożenia epidemiami, choć należy się liczyć ze wzro-
stem zachorowań na malarię i dengę w okresie bezpośrednio po monsunie. Nie 
są wymagane żadne szczepienia. Zaleca się szczepienia przeciw żółtaczce typu A 
i B oraz tężcowi. W niektórych rejonach, np. Mumbaju, uzasadnione jest przyj-
mowanie leków przeciwmalarycznych. Zaleca się przestrzeganie higieny, picie 
wody wyłącznie przegotowanej lub płynów z zamkniętych fabrycznie pojemni-
ków. Nie należy spożywać owoców i warzyw bez ich uprzedniego wymoczenia 
w płynach dezynfekujących. Należy unikać żywienia się w ulicznych punktach 
gastronomicznych lub lokalach niższych kategorii. W przypadku problemów żo-
łądkowych należy udać się do lekarza (mając na uwadze specyficzną florę bakte-
ryjną stosowanie środków używanych w Europie nie jest zalecane). Należy po-
wstrzymywać się od picia napojów z lodem (niewiadome pochodzenie wody). 
Dostęp do opieki medycznej zależy od miejsca pobytu. W dużych miastach nie 
ma problemów z uzyskaniem fachowej pomocy w prywatnych ośrodkach zdro-
wia i szpitalach. Apteki są dobrze zaopatrzone w lekarstwa.

PRZYDATNE INFORMACJE:
• Waluta - Rupia indyjska (100 INR - 5,54 PLN)* 
• Walutę można wymienić na lotniskach, w hotelach, upoważnionych bankach i u uprawnionych dealerów.
• Hindusi chętnie widzą uczestnictwo turystów w uroczystościach religijnych. Należy jednak pamiętać, że dostęp do niektórych świątyń może być ograniczony.
• W miejscach uczęszczanych przez turystów należy liczyć się z żądaniem drobnej opłaty.
• Należy wystrzegać się propozycji sprzedaży wysyłkowej biżuterii i kamieni szlachetnych za zaliczką. Zazwyczaj w zamian za zaliczki nie otrzymuje się zaku-

pionego towaru lub jest to towar bezwartościowy.
• Indie leżą na obszarze sejsmicznie aktywnym.
• Szczególnie uważać należy na kradzieże kieszonkowe w miejscach tłumnie odwiedzanych przez turystów. Problemem są też nieuczciwi sprzedawcy, kierowcy 

riksz i taksówek. W przypadku korzystania z taksówek i ryksz przy poruszaniu się po mieście ustalanie przed rozpoczęciem podróży opłaty za przejazd 
• i waluty płatności.

*Stan na 03/01/2015
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STANDARDOWA STREFA CZASOWA
UTC +5:30 godzin

W przeciwieństwie do Polski w Indiach nie ma czasu letniego.
Polska 15:00 - Indie 19:30 (+4:30h w czasie zimowym, +3:30h w czasie letnim)

NAPIWKI
Z reguły w Indiach zwyczajowo zostawia się napiwki:
• SPA - po zabiegu możemy zostawić 1-2 USD
• RESTAURACJA - zwykle napiwek dopisywany jest do rachunku, gdyby tak 

nie było, sugerujemy wręczyć kelnerowi 10% napiwku
• HOTEL - Zwyczajowo dla portiera/gońca zostawia się 20-50 rupii (1USD). 

Taką samą kwotę można również zostawić służbom pięter. 
• TAXI - sugerujemy zaokrąglęlnie kwoty, np z $5,6 do $6,0. 

WTYCZKA TYP C, D, M
W Indiach stosuje się 3 typy gniazdek i wtyczek. Typ M wygląda dokładnie tak 
samo jak Typ D, ale ma grubsze bolce. Typ C, używany w Polsce pasuje zarówno 
do D jak i M. Napięcie i częstotliwość prądu wynoszą odpowiednio 230V/50 Hz.

PRZEPISY PRAWNE
Zabrania się wwozu i wywozu narkotyków. Za samo posiadanie małej ilości 
środków odurzających na potrzeby osobiste grozi kara pozbawienia wolności na 
okres min. 6 miesięcy. Osoby zatrzymane za próbę przemytu narkotyków podle-
gają karze pozbawienia wolności nie mniejszej niż 10  lat. W Indiach obowiązuje 
bezwzględny zakaz posiadania i używania telefonów satelitarnych. Korzystanie 
z lornetek, teleskopów oraz aparatów fotograficznych z silnymi transfokatorami 
może wzbudzać zainteresowanie służb policyjnych i wymagać składania wyja-
śnień przez osobę korzystającą z takiego sprzętu. Odradza się korzystanie z tego 
sprzętu w pobliżu miejsc objętych zakazem fotografowania oraz innych, np.: por-
ty morskie, porty lotnicze, obiekty wojskowe, dworce kolejowe, przejścia granicz-
ne. Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej 
płci są zagrożone karą długoletniego pozbawienia wolności.


