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Jak się przygotować do przyjazdu do Indii 

- checklista - 
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Drogi czytelniku! Droga czytelniczko! 

Miło mi, że tu zaglądasz. Najprawdopodobnie planujesz podróż. Daleką i egzotyczną. Podejrzewam, że 

Twoje myśli kierują się w stronę Azji? Może marzą Ci się Indie? A może już niedługo lądujesz? Sprawdź czy 

spakowałeś/spakowałaś wszystko co musisz posiadać na miejscu, a także wszystko co ewentualnie może 

Ci się przydać. 

 

 Bilety lotnicze 

Bez nich nasza aplikacja o wizę zostanie odrzucona. Ważne – ambasada w Warszawie wymaga 

biletów lub rezerwacji w obie strony. Będąc już na miejscu warto mieć ze sobą ich kopie 

elektroniczne lub kserokopie. 

 Paszport, wiza, pozwolenie na wjazd na terytoria strzeżone (zależy od celu podróży). 

Paszport musi by ważny co najmniej 6 miesięcy. Wiza – w zależności od celu – może być wydana 

online lub tradycyjnie – przez firmę BLS International (India Visa Application Center) w ambasadzie 

Indii w Warszawie. Wszelkie informacje wizowe można uzyskać na stronie BLS. Aktualny-średni-

orientacyjny czas oczekiwania na wizę wynosi 10 dni roboczych. Polecam zerkać na tę stronę raz 

na jakiś czas, wymagania, procedury czy cena zmieniają się raz na jakiś czas. 

Dodatkowo i obowiązkowo – kserokopie dokumentów. Także ze stemplem odprawy celnej, a przy 

pobytach dłuższych niż 180 dni – również wpisem rejestracji urzędu imigracyjnego. 

 Kilka zdjęć paszportowych 3.5 x 3.5 cm lub 3.5 x 4.5 cm (opcjonalnie) 

– jeśli podróżujecie do indii w celach turystycznych - niekiedy są potrzebne przy wydawaniu np. 

pozwoleń na terytoria strzeżone, zazwyczaj na białym tle. Jeśli planujecie dłuższy pobyt – będą 

potrzebne m.in do rejestracji w urzędzie imigracyjnym, meldunku, zakładaniu internetu, konta 

bankowego itp 

 Ubezpieczenie 

Niezbędnym elementem wyjazdu jest ubezpieczenie kosztów leczenia, które jest zawarte w każdej 

polisie turystycznej. Opcjonalne: NNW oraz OC. Miejmy ze sobą kartę ubezpieczenia plus ksero. 

 Szczepienia 

Poziom higieny oraz klimat różni się w znacznej mierze od europejskich warunków. Przed 

wyjazdem do Indii warto pomyśleć o szczepieniach. Przynajmniej miesiąc przed planowaną 

podróżą należy się zaszczepić na WZW-A i WZW-B oraz na dur brzuszny. Tężcowi i błonicy (zgodnie 

z polskim Programem Szczepień Ochronnych na rok 2013, u dorosłych co 10 lat zaleca się dawkę 

przypominającą szczepionki uodparniającej jednocześnie przeciwko tężcowi, błonicy, a także 

krztuścowi, niezależnie od planowanych podróży). Najrozsądniej jest wybrać się do lekarza 

osobiście i ustalić jakie szczepienia w Waszym przypadku są obowiązkowe, a jakie można pominąć. 

 Przewodniki 

Znam kilka osób, które wybrały się do Indii na tzw. „żywioł”. Nie polecam - klimat, strefa czasowa 

i aktualna pora roku zdecydowanie zdeterminują miejsca, które będziemy chcieli i mogli zobaczyć. 

Nie bez znaczenia jest wiedza kiedy występuje pora deszczowa, lato czy zima w Indiach – chcemy 

przecież zwiedzać, a nie siedzieć w pokojowym hotelu, nieprawdaż? 

http://www.blsindiavisa-poland.com/
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 Kontakt w razie wypadku 

o Lokalne numery alarmowe, można dzwonić z komórki czy telefonu stacjonarnego: 

 pogotowie ratunkowe - 102 

 straż pożarna - 101 

 policja – 100 

o Ambasada / konsulat 

KONSULAT GENERALNY RP W MUMBAJU 

Adres: Nirmal Building, 11A, 11th Floor, 

             241/242 Backbay Reclamation, 

             Nariman Point, Mumbai 400 021 

Telefon :        (+91 22 ) 22852631, 22852641  

Fax :                (+91 22 ) 2285 2638, 

E-mail:             mumbaj.kg.info@msz.gov.pl 

 WYDZIAŁ KONSULARNY W NOWYM DELHI 

Adres:50-M Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi 110 021 

Telefon: + 91 11 414 96 975 oraz  + 91 11 414 96 904   

(dyżur telefoniczny w godzinach 14:00-16:00) 

Fax:                 + 91 11 414 96 974 

Email:              newdelhi.amb.wk@msz.gov.pl  

Godziny urzędowania: 

poniedziałek - piątek w godz.  08:15 – 16:15 

 

Kompetencja terytorialna: Indie 

Konsulat Generalny RP w Mumbaju: Andhra 

Pradesh, Daman i Diu, Dadra i Nagar Haveli, Goa, 

Gujarat, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, 

Maharashtra, Puducherry, Tamilnadu, Telangana, 

Wyspy Anadamany i Nikobary 

Wydział Konsularny w Nowym Delhi: Indie (Assam, 

Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Delhi (NCR), 

Haryana, Himachal Pradesh, Jammu-Kashmir, Jharkhand, 

Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, 

Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tripura, 

Uttaranchal, Uttar Pradesh, West 

Bengal), Afganistan, Bangladesz, Bhutan, 

Malediwy, Nepal, Sri Lanka 

Telefon dyżurny 

(w przypadku nie cierpiącej zwłoki konieczności kontaktu z konsulatem/ambasadą (np. zgony, wypadki, 

itp), poza godzinami pracy urzędu, należy dzwonić na ) 

+91 9821995595 + 91 991 0 999 477 
dyżurny e-mail: newdelhi.wk.dyżurny@msz.gov.pl 

 

 

http://www.mumbaj.msz.gov.pl/
mailto:mumbaj.kg.info@msz.gov.pl
http://www.newdelhi.msz.gov.pl/
mailto:newdelhi.amb.wk@msz.gov.pl
mailto:newdelhi.wk.dy%C5%BCurny@msz.gov.pl
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 Waluta, karty kredytowe. Lokalną walutą są rupie indyjskie (INR), trudno je dostać w mniejszych 

kantorach, warto więc zaopatrzyć się w dolary amerykańskie lub euro i wymienić na miejscu. Na 

lotniskach pobierana będzie dość duża opłata, najkorzystniejszym miejscem wymiany jest kantor, 

bank lub recepcja hotelu. Warto również pamiętać, że pod koniec 2016 roku banknoty 500 INR 

oraz 1000 INR zostały wycofane z obiegu, wprowadzono nowy wzór 500 INR oraz dodano banknot 

2000 INR - stąd – jeśli macie jakieś zachomikowane z poprzednich podróży – to już raczej 

pamiątka. 

 Apteczka. Nie spotkałam się jak dotąd ze źle wyposażoną apteką w Indiach. Mnóstwo rzeczy 

można dostać na miejscu, niemniej jednak polecam posiadać przy sobie minimum w razie jakiejś 

nagłej okoliczności i niemożności znalezienia szybko pobliskiej apteki. Plastry i bandaż, leki 

przeciwbólowe, lek zbijający gorączkę, woda utleniona, środki przeciw zatruciom i medykamenty 

łagodzące biegunkę to podstawy, które moga okazać się przydatne. 

 Adres pierwszego zakwaterowania: w samolocie będą rozdane Wam druczki imigracyjne do 

wypełnienia. Koniecznie trzeba wpisać gdzie się będzie nocować z podaniem indyjskiego numeru 

telefonu. Jeśli macie rezerwację – super, adres jest gotowy do wpisania, jeśli zakwaterowanie 

będziecie organizować na miejscu – wystarczy wpisać tutaj dowolny adres hotelu np. 

z przewodnika. 

 Bezpieczeństwo: 

o portfel na szyję idealny na dokumenty i większą gotówkę. Noś go pod ubraniem, 

w miejscu nierzucającym się w oczy; 

o kłódka – hotel czy podróż pociągiem, wszędzie tam, gdzie pozostawienie naszego bagażu 

może przyciągnąć tłum, warto mieć pod ręką kłódkę. Wiadomo, że okazja czyni złodzieja, 

więc nie ułatwiajmy nikomu możliwości. 

o podręczna latarka – częste przerwy w dostawie prądu czy nawet wracanie późniejszą porą 

– dodatkowe źródło światła może okazać się pomocne. 

o gaz pieprzowy – podczas odprawy lotniczej nie wolno go mieć w bagażu podręcznym. 

Polecam szczególnie osobom podróżującym samotnie. 

 Inne: 

o papier toaletowy – to dobro luksusowe tutaj, drogie i trudno dostępne. 

o filtr lub tabletki do uzdatniania wody, grzałka lub turystyczny czajnik elektryczny  – jeśli 

Wasz żołądek jest bardzo wrażliwy polecam dodatkowe oczyszczanie-gotowanie wody. 

o sznurek na pranie + worki na śmieci – nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą. 

o przewiewna odzież – najlepiej szybkoschnąca - i wygodne sandały. 

o środek antybakteryjny do rąk, ręcznik z mikrofibry – szczególnie w przydrożnych, 

lokalnych knajpach możliwość umycia rąk w czystej wodzie może być kłopotliwa. 

o krem przeciwsłoneczny, okulary przeciwsłoneczne (z filtrem UV), nakrycie głowy, mała 

parasolka  – ochrona przed słońcem jest konieczna 

o komplet plastikowych sztućców – jeśli chcecie poczuć lokalny klimat – możecie zacząć jeść 

rękoma, dla osób bardziej konserwatywnych - zestaw sztućców polecam tam, gdzie 

czystość pozostawia wiele do życzenia lub w miejscach pozbawionych sztućców. 

o mały plecak przydatny w codziennych wędrówkach. 
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 Rejestracja w urzędzie imigracyjnym. 

Wymóg dokonania meldunku obowiązuje w ciągu 14 dni od przybycia do Indii, obowiązuje tych, którzy 

posiadają długoterminowe wizy wielokrotne (ponad 180 dni). Złożenie aplikacji online oraz 

wyznaczenie terminu rejestracji w regionalnym biurze imigracyjnym dokonuje się na tej stronie: 

https://indianfrro.gov.in. Bez rejestracji nie jest możliwe legalne opuszczenie Indii. 

 Co można wwozić/wywozić? 

Według strony konsulatu New Delhi: 

Nie ma ograniczeń co do wysokości kwot przewożonych pieniędzy. Należy zgłaszać gotówkę równą 

lub przewyższającą kwotę 10 tys. USD, zaleca się jednak zgłaszanie 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: antyków (przedmiotów mających ponad 100 lat), wyrobów z kości 

słoniowej, skór zwierząt (szczególnie gadów), skorup żółwi. 

 Przepisy prawne 

Zabrania się wwozu i wywozu narkotyków.  

Istnieje bezwzględny zakaz korzystania z satelitarnej łączności telefonicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://indianfrro.gov.in/frro/menufrro.jsp
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Materiał powstał na bazie osobistych doświadczeń oraz informacji udzielanych na stronach BLS i Konsulatu w New Delhi.  


