
Arabska Republika Egiptu 

1. Informacje ogólne. 
 

1.1. PołoŜenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe. 
 
Egipt (oficjalna nazwa Arabska Republika Egiptu) połoŜony jest w północno-wschodniej 
części Afryki (strefa czasowa: GMT+2) na powierzchni 1 mln km2, z czego 5% terytorium 
jest zamieszkałe i kultywowane. Poza deltą i doliną Nilu w Egipcie przewaŜają tereny 
pustynne. NajwyŜej połoŜony punkt to góra Katarzyny - 2 629 m n.p.m., natomiast najniŜej 
zlokalizowana jest depresja Qattara 133 m p.p.m.. Całkowita linia wybrzeŜa Egiptu to 2 450 
km, z czego wybrzeŜe morza Śródziemnego rozciąga się pomiędzy Libią, a Strefą Gazy, a 
Morze Czerwone pomiędzy Sudanem, a Kanałem Sueskim (włączając półwysep Synaj).  
 
Stolicą Egiptu jest Kair , w którym mieszka szacunkowo 18 mln mieszkańców. WaŜniejsze 
miasta to: Aleksandria (6 mln mieszkańców), Aswan, Asyut, Port Said, Suez, Ismailia.  
 
Egipt podzielony jest na następujące obszary geograficzne: Upper Egypt (południowa część 
kraju), Central Egypt, North Upper Egypt, Greater Cairo, The Central Zone, The Delta, 
Alexandria and Matrouh. Administracyjnie dzieli się na 26 regionów: Ad Daqahliyah, Al 
Bahr al Ahmar (Red Sea), Al Buhayrah (El Beheira), Al Fayyum (El Faiyum), Al Gharbiyah, 
Al Iskandariyah (Alexandria), Al Isma'iliyah (Ismailia), Al Jizah (Giza), Al Minufiyah (El 
Monofia), Al Minya, Al Qahirah (Cairo), Al Qalyubiyah, Al Wadi al Jadid (New Valley), As 
Suways (Suez), Ash Sharqiyah, Aswan, Asyut, Bani Suwayf (Beni Suef), Bur Sa'id (Port 
Said), Dumyat (Damietta), Janub Sina' (South Sinai), Kafr ash Shaykh, Matruh (Western 
Desert), Qina (Qena), Shamal Sina' (North Sinai), Suhaj (Sohag).  
 
Populacja Egiptu to 81,7 mln mieszkańców. Struktura wiekowa przedstawia się następująco: 
0-14 lat - 32,7%; 15-64 lat - 62,4%; 65 + lat - 4,9%. Największe grupy etniczne 
zamieszkujące kraj to Egipcjanie, Beduini Arabscy, Nubijczycy.  
 
Arabski jest językiem oficjalnym. Kolokwialny arabski uŜywany w Kairze jest ekspresyjny 
i bogaty w słownictwo o korzeniach koptyjskich, europejskich i tureckich. Język pisany róŜni 
się od mówionego. Współczesny standard arabskiego, oparty na słownictwie Koranu słyszany 
jest w radiu, telewizji i formalnych przemówieniach. Języki angielski i francuski są 
powszechnie uŜywane w biznesie.  
 

1.2. Warunki klimatyczne. 
 
W przewaŜającej części państwa klimat pustynny, suchy. Gorące suche lata, umiarkowane 
zimy. W Kairze (116 m n.p.m.) najgorętszy miesiąc to czerwiec (21-36 st. C, minimalna i 
maksymalna średnia dzienna temperatura), natomiast najchłodniejszy jest styczeń (8-18 st. C 
minimalna i maksymalna średnia dzienna temperatura). Opady deszczu występują w grudniu 
średnio w wielkości 5 mm/m2.  
 

1.3. Główne bogactwa naturalne. 
 
Gaz ziemny i ropa są najwaŜniejszymi surowcami naturalnymi, jakimi dysponuje Egipt. W 
drugiej kolejności wymienia się równieŜ zasoby fosforanów, manganu, wapienia, gips, ołów, 
cynk.  
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1.4. System walutowy, kurs i wymiana. 
 
Funt egipski wymienialny jest bez ograniczeń w bankach oraz kantorach na wszystkie 
główne waluty świata.  
 
Waluta - funt egipski (Egyptian Pound - EGP).  
1 EGP = 100 piastrów 
 
Kursy walut:  

• 5,55 EGP/USD 
• 7,21 EGP/EUR 

(Egipski Bank Centralny, www.cbe.org.eg styczeń 2009)     
Historyczne kursy walut - http://eip.gov.eg/Services/CurrencyConvertor.aspx  
 

1.5. Religia. 
 
Znakomita większość Egipcjan to Muzułmanie - 90% ludności. Chrześcijanie Koptyjscy 
stanowią około 9% ludności. Pozostali Chrześcijanie to około 1% mieszkańców Egiptu.  
 

1.6. Infrastruktura transportowa (przej ścia graniczne, lotniska, porty). 
 
Egipt dysponuje 30 portami lotniczymi. NajwaŜniejsze lotniska to: Kair, Aleksandria, Luxor, 
Aswan, Assuit, Port Said, Hurghada, Sharm El-Sheik, Taba, Marsa Alam, Al Alamain, St. 
Catherine. W kraju znajdują się 3 heliporty.  
 
Drogi w Egipcie (92 000 km, z czego 74 500 km to drogi asfaltowe, pozostałe to drogi 
utwardzone i polne) naleŜą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w świecie ze względu 
na ich stan techniczny jak równieŜ na kulturę jazdy, a właściwie chaos komunikacyjny i 
nieprzestrzeganie podstawowych zasad ruchu drogowego. Długość linii kolejowych to 5 000 
km.  
 
Komunikacja wodna opiera się na 3 500 km Nilu, kanałów w delcie Nilu i jeziorze Nasera 
oraz 193,5 km Kanału Sueskiego. W Egipcie znajduje się 57 portów morskich; główne z nich 
to: Aleksandria, Ayn Sukhnah, Suez, Damietta.  
 

1.7. Obowiązek wizowy.  
 
Między Polską a Egiptem obowiązuje ruch wizowy. Obywatel RP moŜe przed przyjazdem do 
Egiptu ubiegać się o wizę w egipskim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub otrzymać ją 
na lotnisku w Egipcie po opłaceniu 15 USD. Na lotniskach w Egipcie wydawane są obecnie 
tylko wizy turystyczne, wyłącznie posiadaczom paszportów zwykłych (turyści 
indywidualni, uczestnicy zorganizowanych wyjazdów turystycznych i in.). Wizy turystyczne 
wystawiane są na pobyt 30-dniowy. Dopiero po wjeździe do Egiptu z wizą turystyczną moŜna 
występować o wizę uprawniająca do pracy lub nauki. Paszport powinien być waŜny 
przynajmniej 6 miesięcy dłuŜej niŜ wiza. 
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1.8. Wykaz świąt państwowych. 
 
Piątek i sobota to dni weekendowe. Sklepy oraz punkty usługowe z wyjątkiem wszystkich 
banków otwarte są w weekendy (poza piątkami w godzinach przedpołudniowych). 
 
Godziny urzędowania  to: sektor prywatny 8:00 – 18:00  

sektor państwowy  8:00 – 16:00  
 
Święta państwowe  BoŜe Narodzenie Koptyjskie  - 7 Styczeń  

Święto Pracy     - 1 maj  
Święto Narodowe    - 23 lipca  

    Święto Egipskich Sił Zbrojnych  - 6 październik  


