
Państwo Kataru 
 

1. Informacje ogólne. 
 
1.1. PołoŜenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe. 

Państwo Kataru (Dawlat Qatar) połoŜone jest we wschodniej części Półwyspu 
Arabskiego nad Zatoką Perską. Graniczy z Arabią Saudyjską. Powierzchnia państwa jest 
nizinna (wysokość 50–100 m), pustynna (pustynia piaszczysto-kamienista), w części 
północno-wschodniej zabagniona. Brak wód lądowych (jezior). Odsolona woda morska 
stanowi podstawę zaopatrzenia ludności w wodę. Roślinność pustynna. Linia brzegowa 
dobrze rozwinięta. Liczne przybrzeŜne rafy koralowe. 

Ludność: Populacja Kataru (dane z lutego 2009 roku) wynosi 1,64 mln1, z czego jedynie 
20 % to rdzenni mieszkańcy. 

Pozostałe narodowości:  

• Arabowie 40 % (z uwzględnieniem Katarczyków, Egipcjan i Palestyńczyków); 
• Pakistańczycy 18 %; 
• Hindusi 18 %; 
• Irańczycy 10 %; 
• Inne narodowości 14 %. 

Katar jest państwem słabo zaludnionym, o gęstości zaludnienia szacowanej na ok. 47 
mieszkańców na km². Większość mieszkańców osiedlona jest w stolicy Doha. Drugim co do 
wielkości miastem jest Al-Rayan. 

Obszar: Powierzchnia wynosi: 11 427 km². Kraj rozciąga się na 160 km długości  
i 80 km szerokości. Linia brzegowa wynosi 563 km. 

Stolica:  Doha (25°18′N, 51°31′E) 

Języki urzędowe:  arabski, angielski (powszechnie uŜywany, szczególnie w handlu  
i biznesie) 

Czas:   GMT + 3 godziny; kod telefoniczny: +974 

1.2. Warunki klimatyczne. 

Klimat zwrotnikowy wybitnie suchy. Średnia temperatura miesięczna od 17°C  
w styczniu do 38–44°C w sierpniu. Średnia roczna suma opadów ok. 80 mm. Epizodyczne 
ulewne deszcze w okresie od grudnia do lutego. 

1.3. Bogactwa naturalne. 

Ropa naftowa i gaz naturalny 

                                                 
1 Według Qatar Statistic Authority 
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1.4. System walutowy, kurs i wymiana. 

1 rijal katarski (QR) = 100 dirhamów; 1 USD=3,64 QAR (kurs stały) 

1.5. Religia. Islam (95%) – sunnici.  

1.6. Infrastruktura transportowa. 

Stan dróg jest na ogół dobry. Prędkość ograniczona jest do 120 km/h na drogach 

szybkiego ruchu, oraz do 60/80 km/h w aglomeracjach miejskich. 

Katar posiada jedno międzynarodowe lotnisko, port morski w Al-Wakhra oraz Umm 

Said petroleum export port. 

1.7. Obowiązek wizowy. 

Obywatele polscy mają obowiązek posiadania wizy na przejazd i pobyt. Nie ma 

moŜliwości otrzymania wizy na granicy bez uprzedniego uzyskania promesy wizy. Paszport 

osoby ubiegającej się o wizę musi być waŜny co najmniej 6 miesięcy. Generalnie obowiązuje 

tzw. zasada sponsorowania wiz. Sponsorem wizy moŜe być obywatel Kataru lub 

cudzoziemiec przebywający w Katarze ze statusem rezydenta z prawem do pracy (dotyczy 

najbliŜszej rodziny). Sponsorem krótkoterminowej wizy turystycznej mogą być takŜe hotele. 

Szczegółowe informacje dotyczące moŜliwości uzyskania wizy przez obywatela RP moŜna 

otrzymać w Urzędzie Imigracyjnym w Doha (Directorate of Immigration, Naturalisation and 

Residence: http://www.mofa.gov.qa/) oraz w  uruchomionej w 2008 roku Ambasadzie 

Państwa Kataru w Warszawie. Placówka mieści się tymczasowo w warszawskim hotelu 

Sheraton.  Telefon: +4822 4506100, fax: +4822 4506226. 

WaŜne: wprowadzany w Katarze elektroniczny system odczytywania paszportów 

powoduje, Ŝe paszport moŜe być dokumentem podróŜy tylko dla jednej osoby, na którą został 

wystawiony. Osoby towarzyszące wpisane do paszportu nie będą mogły przekroczyć granicy 

Kataru na podstawie tego dokumentu. 

1.8. Święta państwowe 

18 grudnia (Dzień objęcia władzy przez rodzinę Al-Thani). 

 


