
MALEZJA
WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

W przypadku pobytu nie dłuższego niż 90 dni nie ma obowiązku posia-
dania wizy. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi 
6 miesięcy. 

PRZEPISY CELNE 
Nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Rząd z dniem 
01.01.2010 r. nałożył obowiązek wypełnienia deklaracji celnej i po-
siadania zezwolenia na przywóz i  wywóz środków finansowych w 
wysokości przekraczającej 10.000  USD (ok. 34.000 MYR) w odnie-
sieniu do sumy wszystkich posiadanych przy sobie środków w  róż-
nych walutach, w  tym w  czekach podróżnych. Nie ma podatku VAT.

PRZEPISY PRAWNE
Przemyt i  posiadanie narkotyków oraz broni karane są śmiercią.

SZCZEPIENIA
Od turystów z  Europy nie są wymagane szczepie-
nia. Nie ma szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemio-
logicznych. Opieka medyczna jest ogólnie dostępna.

PRZYDATNE INFORMACJE:
• Waluta - Ringgit malezyjski (1MYR - 0,92 PLN)* 
• Walutę można wymieniać w kantorach, bankach, hotelach. Szeroko dostępne są bankomaty.
• Podczas robienia zakupów należy się targować.
• Wahania temperatur są stosunkowo niewielkie i przez cały rok utrzymują się na poziomie od 21° do 32° Celsjusza. 
• Wilgotność powietrza jest bardzo wysoka.

*Stan na 28/01/2014

AMBASADA RP W MALEZJI
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Malezji
ambasador: Adam Jelonek
Malezja, Kuala Lumpur, No. 10, Lorong Damai 9, Off Jalan Damai, 55000
Tel.: +60 3 2161 0780 Tel. dyżurny: +60 12 200 9224

STANDARDOWA STREFA CZASOWA
UTC/GMT +8 godzin

Polska 15:00 - Malezja 22:00 (+7 godzin)
W przeciwieństwie do Polski w Malezji nie ma czasu letniego 

WODA PITNA
Woda kranowa w Malezji nie jest niezdatna do picia, ale sugerujemy jej 
picie po uprzednim jej ugotowaniu lub po prostu picie wody z butelki. 

NAPIWKI
Napiwki nie są obowiązkowe, jednak sugerujemy zostawiać:
• HOTELE - od 2-5 MYR bagażowemu za wniesienie bagażu oraz 

tyle samo obsludze pokoii. Jednakże dawanie napiwków nie jest 
konieczne ani przez nikogo oczekiwane.

• RESTAURACJE - W restauracjach nie zostawia się napiwku. Zwy-
czajowo 10% kosztu obsługi jest wliczony do rachunku

• SPA - Nie oczekuje się na napiwki w Malezyjskich spa.

WTYCZKA TYP G
Zanim zapakujesz walizkę w daleką podróż zapoznaj się z rodzajem 
wtyczki i gniazdka. Standardowe napięcie w Malezji to 220-240 V. Iden-
tyczną wtyczkę stosuje się w Wielkiej Brytanii. 

BEZPIECZEŃSTWO
Przestępczość jest stosunkowo niewielka. Poważnym i stale rosnącym 
problemem są jednak kradzieże damskich torebek dokonywane przez zło-
dziei na motocyklach. Rabunek dokonywany jest przez co najmniej dwie 
osoby, aczkolwiek zdarzają się napady grupowe i z użyciem broni palnej 
lub ostrych narzędzi. Zagrożenie terrorystyczne zasadniczo nie występuje. 

RELIGIA, OBYCZAJE
Należy przestrzegać muzułmańskich norm zwyczajowych, nie ubierać się 
wyzywająco i zachować umiar w spożywaniu alkoholu. Zalecenia te doty-
czą zwłaszcza prowincji, gdzie przeważają muzułmanie i gdzie tradycyjne 
nakazy i zakazy islamu są bardziej rygorystycznie przestrzegane i egze-
kwowane. Należy pamiętać, by wskazując coś lub kogoś używać kciuka.


