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5. Dostęp do rynku 
 

5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług 
Wszystkie firmy w sektorze handlu muszą w 51% być własnością kapitału 

kuwejckiego i uzyskać licencję importową Ministerstwa Handlu. Tylko w kilku sektorach 
moŜliwa jest 100%-owa własność zagraniczna. Wymienia je ustawa o inwestycjach 
zagranicznych z 2001 r. Chodzi m.in. o bankowość, gospodarkę wodną, wytwarzanie energii 
elektrycznej, informatykę, farmaceutykę, słuŜbę zdrowia i telekomunikację. Część sektorów, 
m.in. surowców mineralnych oraz nieruchomości, jest zamknięta dla inwestorów 
zagranicznych. Ponadto, w praktyce, dla podmiotów zagranicznych nadal pozostaje 
zamknięty sektor wytwarzania elektryczności i wody.  

SprzedaŜ produktów na rynku kuwejckim jest moŜliwy po podpisaniu z wybranym 
partnerem kuwejckim umowy agencyjnej, najczęściej na zasadzie wyłączności. Kluczowe 
znaczenia dla sukcesu polskiej formy na rynku ma wybór odpowiedniego partnera, który 
powinien posiadać silną pozycję w danej branŜy i prowadzić pełny zakres działań 
marketingowych na rynku krajowym czy regionalnym.  

Dominujący w gospodarce narodowej sektor państwowy organizuje lukratywne 
przetargi publiczne, dotyczące dostaw produktów, usług i serwisowania sprzętu. Udział  
w nich podmiotów zagranicznych jest moŜliwy w sytuacji, gdy przestąpi do niego ich 
kuwejcki agent. Firm zagraniczna musi być uprzednio „prekwalifikowana” do występowania 
w przetargach dla sektora cywilnego oraz wojskowego. Zajmują się tym odpowiednio 
Centralny Komitet Przetargowy (CTC) oraz kuwejckie Ministerstwo Obrony. Badają one 
m.in. doświadczenie, potencjał i wielkość firmy. ZaleŜnie od tego podmiot zagraniczny moŜe 
być zaliczony do niŜszej lub wyŜszej grupy wykonawców, co następnie umoŜliwia mu udział 
w przetargach o mniejszej lub większej skali. 

Produkty spoŜywcze i kosmetyczne muszą zostać przebadane i certyfikowane  
w laboratoriach Ministerstwa ds. Spraw Miejskich (Municipality). W zakresie produktów 
mięsnych istnieje obowiązek przedstawienia certyfikatu halal, tj. uboju zgodnego  
z zaleceniami islamu1. Występuje całkowity zakaz importu napojów alkoholowych  
i wieprzowiny oraz dziczyzny. Rozciąga się on takŜe na towary opatrzone rysunkami 
przestawiającymi zakazane produkty. Towary powinny być opatrzone naklejkami w języku 
arabskim, wskazującymi datę produkcji i przydatności do spoŜycia, wagę, nazwę towaru i kraj 
pochodzenia.  

Obecnie obowiązuje zakaz wwozu do Kuwejtu mięsa wołowego z krajów 
europejskich, ze względu na stwierdzenie w Europie w latach ubiegłych przypadków 
gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). W maju 2007 r., dzięki skutecznej interwencji 
Ambasady, władze kuwejckie zniosły zakaz wwozu do Kuwejtu mięsa drobiowego z Polski, 
który został wcześniej wprowadzony ze względu na przypadki choroby ptasiej grypy typu 
H5N1 w Europie Środkowej, głównie w Niemczech.  
 Aktualny system podatkowy preferuje podmioty lokalne. Firmy zagraniczne płacą 
podatek dochodowy w wysokości 15%, a firmy kuwejckie są z tego obowiązku zwolnione.  
 

5.2. Dostęp do rynku pracy, świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP 
Kuwejcki rynek pracy jest w znacznym stopniu zaleŜny od zagranicznej siły roboczej, 

zarówno w zakresie wykwalifikowanej, specjalistycznej kadry, jak i pracowników 
niewykwalifikowanych. Rynek pracy opiera się na systemie „sponsorskim”. Pobyt  
w Kuwejcie, celem realizacji działalności zawodowej, jest moŜliwy wył ącznie po złoŜeniu 
przez zainteresowany kuwejcki podmiot gospodarczy wniosku do Departamentu Migracji 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o wydanie zgody na pracę. W procesie tym w kolejnej 
                                                           
1 W Polsce wystawiają je upowaŜnione do tego stowarzyszenia muzułmańskie.  
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fazie bierze udział placówka dyplomatyczna Kuwejtu w Polsce, która do wydania wizy 
wjazdowej odpowiedniego typu wymaga m.in. badań lekarskich. Po przybyciu do Kuwejtu 
zatrudniony w przeciągu ok. 1 miesiąca otrzymuje wizę pobytową oraz dokument toŜsamości, 
przedłuŜany najczęściej co 2 lata. Powszechna jest praktyka zatrzymywania przez lokalnych 
pracodawców, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, paszportów zatrudnionych, 
co jest niezgodne z kuwejckim systemem prawnym.  

Prawo pracy nie zostało ujęte w jednej ustawie, ale jest regulowane przez szereg 
dokumentów, odrębnych dla pracowników administracji publicznej, pracowników sektora 
naftowego oraz zatrudnionych w sektorze prywatnym. Aktualne zapisy prawa pracy w ogóle 
nie dotyczą pracowników niewykwalifikowanych, takich jak słuŜba domowa, kierowcy etc.  

Zgodnie ze stanem faktycznym, obywatele polscy w Kuwejcie są zatrudnieni  
w zdecydowanej większości przez kuwejcki sektor prywatny. Prawo pracy dla sektora 
prywatnego przewiduje, Ŝe umowy o pracę mogą być zawierane na czas określony (do 5 lat) 
lub nieokreślony. Wymogi warunkujące waŜność umowy to: podanie wielkości pensji, opis 
charakteru obowiązków słuŜbowych, data rozpoczęcia pracy oraz okres obowiązywanie 
umowy. Umowy o pracę muszą być zredagowane w języku arabskim, a w przypadku 
przygotowania jego tłumaczenia, wersja arabska słuŜy do rozstrzygania sporów 
pracowniczych. Okres próbny, podczas którego pracodawca, po wypłacie zaległego 
wynagrodzenia, moŜe rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, trwa do 100 dni. 
Aktualnie nie istnieje instytucja płacy minimalnej, choć rząd rozwaŜa jej wprowadzenie (na 
poziomie ok. 140 USD). Maksymalny dzienny czas pracy wynosi 8 godzin, a w tygodniu  
48 godzin. Zatrudnieni mają prawo do jednego dnia wolnego od pracy w tygodniu 
(najczęściej w piątek). Ponadto, określono osiem dni ustawowo wolnych od pracy dla sektora 
prywatnego. Corocznie pracownik ma prawo do 14 dni pełnopłatnego urlopu, po ukończeniu 
jednego roku zatrudnienia, oraz do 21 urlopu po 5 latach pracy. Pracodawca ma prawo 
wyznaczyć daty urlopu wypoczynkowego. Pełnopłatny urlop chorobowy, przyznawany na 
bazie zaświadczenia lekarskiego, często na druku przygotowanym przez pracodawcę, objąć 
moŜe 6 dni. Przez kolejne sześć dni pracownikowi przysługuje 75% wynagrodzenia, przez 
kolejne 6 dni 50%, a następnie 25%. Dotyczy to okresu całego roku. Pracownik moŜe 
wykonywać pracę poza słuŜbowymi godzinami pracy na pisemne polecenie pracodawcy, do  
2 godzin dziennie i do 180 godzin w roku. Prawo pracy przyznaje mu jednak prawo odmówić 
realizacji tego polecenia. Pełnopłatny urlop macierzyński przysługuje w okresie 30 dni przed 
oraz 40 dni po porodzie. Okres wypowiedzenia kontraktu zawartego na czas nieokreślony 
wynosi co najmniej 15 dni. W wielu przypadkach prawo umoŜliwia pracodawcy zerwanie 
umowy bez okresu wypowiedzenia.  

Kuwejckie prawo umoŜliwia tworzenie związków zawodowych, jednak aktywne 
prawo udziału w nich mają obywatele kuwejccy (pracobiorcy posiadający inne obywatelstwo 
mogą delegować przedstawicieli, celem prezentacji problemów pracowniczych).  

 
5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości 
Poza obywatelami krajów RWPZ, obcokrajowcy w Kuwejcie nie mają moŜliwości 

nabywania nieruchomości. Wynajem nieruchomości dla celów prywatnych jak i działalności 
gospodarczej, jest moŜliwy jedynie wówczas, gdy dana osoba prywatna lub prawna posiada 
kuwejcki dowód toŜsamości lub dowód rejestracji działalności gospodarczej w Kuwejcie. 
Wymaga to uzyskania, w rezultacie procedur wizowych, zgody na pobyt czasowy  
w Kuwejcie, o którą występuje „sponsor”, tj. kuwejcka firma lub instytucja rządowa. 

 
5.4. System zamówień publicznych 
Zgodnie z kuwejckim prawem, tj. ustawą nr 37 z 1964 r., nr 18 z 1970 r.  

i nr 81 z 1977 r., wraz z poprawkami, instytucje publiczne w Kuwejcie mogą nabywać towary 
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i usługi prawie wyłącznie w formie procesu przetargowego, zarządzanego niezaleŜnie. 
Większość z nich jest obsługiwana przez Centralny Komitet Przetargowy (CTC). Odrębne 
procedury, choć zbliŜone do tych prowadzonych przez CTC, posiada m.in. kuwejckie 
Ministerstwo Obrony. Konkretne wymogi i specyfikacje przetargu ustala dany organ 
administracji publicznej. Dokonuje on „prekwalifikacji” firm, tj. skompletowania listy tych 
dostawców w danej branŜy, którzy spełniają ogólne wymogi i potencjalnie mogą zrealizować 
zamówienie. CTC ocenia takŜe techniczną stronę propozycji firm. Wniosek o zamieszczenia 
na liście zatwierdzonych dostawców składa się zwykle w konkretnej agencji rządowej. 
Procedura przetargowa składa się m.in. z: ogłoszenia przetargu, zaproszenia do 
„prekwalifikacji”, spotkań przed-przetargowych, które mogą prowadzić do wprowadzenia 
poprawek do wymogów przetargowych. Wszystkie informacje dot. przetargu muszą zostać 
opublikowane w oficjalnej prasie urzędowej (Kuwait Al-Youm). Zwykle finansowanie 
projektu zapewnia budŜet państwa, jednak w ostatnich latach upowszechniają się projekty 
oparte m.in. o zasadę Build – Operate – Transfer (BOT). 

Uczestnik przetargu musi być kuwejcką osobą prywatną lub prawną, zarejestrowaną  
w Kuwejckiej Izbie Handlu i Przemysłu oraz zarejestrowaną na liście „prekwalifikowanych” 
dostawców dla danej instytucji publicznej. Oznacza to, Ŝe firmy zagraniczne są 
reprezentowane w przetargach przez swoich kuwejckich „agentów” i to oni dokonują 
wpisania firm na listy dostawców „prekwalifikowanych”, po dostarczeniu odpowiedniej 
dokumentacji technicznej i finansowej. Musi temu towarzyszyć przedstawienie 
poświadczonej notarialnie kopii umowy agencyjnej.  

CTC posiada listę zatwierdzonych kuwejckich wykonawców projektów budowlanych 
i usługowych, którzy są, na podstawie wielkości firmy i referencji, zaliczani do czterech 
róŜnych kategorii wartości przetargów, w których mogą wziąć udział. Firmy zagraniczne 
muszą natomiast wnioskować o „prekwalifikację” kaŜdorazowo do nowego przetargu.  

Uzyskanie dokumentów prekwalifikacyjnych następuje po pisemnym wystąpieniu 
zainteresowanych i za opłatą. Firma zagraniczna musi przedstawić poświadczoną kopię 
swojej umowy agencyjnej z partnerem lokalnym. Firmy, które zakupiły ww. dokumenty, 
mogą zostać zaproszone na spotkania przed-przetargowe z organem publicznym, który 
rozpisał przetarg. Niekiedy udział w nich jest obowiązkowy. Na tym etapie do specyfikacji 
przetargu mogą być wprowadzone zmiany. Są one publikowane tylko w dzienniku 
urzędowym „Kuwait Al-Youm”, a uczestnicy przetargu nie są o nich informowani 
indywidualnie. 

Dokumenty mogą zostać złoŜone jedynie na oficjalnych drukach przetargowych, 
przygotowanych przez instytucję organizująca przetarg. Muszą zostać wypełnione w całości, 
bez zmian w treści, wraz z wymaganymi załącznikami. Jeśli przetarg przewiduje moŜliwość 
przedstawienia alternatywnych opcji jego realizacji, naleŜy przygotować je na osobnych, ale 
identycznych drukach dokumentacji przetargowej. 

Wycena kosztów musi być zwykle wyraŜona konkretną wartością w dinarach 
kuwejckich, bez moŜliwości wprowadzania zmian. Zgodnie z prawem, w przetargach 
publicznych zwycięŜa oferta najtańsza, o ile jest zgodna ze specyfikacją techniczną, a firma 
posiada odpowiednie zaplecze, by zrealizować kontrakt. W sytuacji, jeśli wycena zostanie 
uznana za nieracjonalną, zwycięzcą w przetargu zostają druga w kolejności firma o najtańszej 
ofercie. W niektórych przetargach towarowych zastosowanie ma zasada preferencji produkcji 
lokalnej, zgodnie z którą produkty kuwejckie uznawane są za tańsze od zagranicznych, nawet 
jeŜeli są do 10% droŜsze. W stosunku do produktów z innych krajów RWPZ stosuje się 
preferencyjny zakres ceny na poziomie 5%.  

Oferta przetargowa nie moŜe zostać zmieniona w całym okresie waŜności, który 
wynosi do 90 dni. Ofercie musi towarzyszyć bezwarunkowa gwarancja bankowa, wydana 
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przez kuwejcki bank o wartości odpowiadającej 2-5% wartości oferty, waŜna na cały okres jej 
waŜności. Musi być ona przedłuŜona wraz z przedłuŜeniem waŜności oferty przetargowej.  

Dokumenty przetargowe muszą zostać podpisane przez upowaŜnionego 
przedstawiciela firmy biorącej udział w przetargu. Jeśli aplikuje bezpośrednio firma 
zagraniczna, na kaŜdej stronie dokumentacji musi znaleźć się pieczęć: firmy i jej kuwejckiego 
agenta. Jeśli do dokumentacji przetargowej została załączona koperta, naleŜy w niej umieścić 
całość dokumentacji i przedstawić, bez opisu i zalakowaną, do rozpatrzenia. Dostarczenie 
dokumentacji ma mieć miejsce w miejscu i o czasie w niej sprecyzowanym. Zgodnie  
z zasadami CTC, uczestnicy przetargu mogą, w okresie 7 dni po jego zamknięciu, uzyskać od 
niego informacje nt. innych firm biorących w nim udział i ich propozycji cenowych. Inne 
ciała zarządzające przetargami jednak tego nie czynią. 

W trakcie oceny oferty przetargowej, firma moŜe zostać poproszona o złoŜenie 
wyjaśnień do dokumentacji, w tym w formie listy pytań. Po ocenie ofert z technicznego 
punktu widzenia, zostaje dokonany wybór najtańszej oferty, spełniającej wymogi formalne  
i merytoryczne. Zwycięzca otrzymuje informację pisemnie, jednak prawne zobowiązanie 
powstaje dopiero po podpisaniu umowy na wykonanie kontraktu. Niepodpisanie jej  
w podanym terminie jest uznawane za wycofanie się z realizacji przetargu. Warunkiem 
podpisania umowy jest przedstawienie gwarancji kuwejckiego banku na sumę zwykle 
stanowiąca ok. 10% wartości kontraktu, waŜnej w okresie jego realizacji, a takŜe usług 
serwisowych. Zapisy kontraktów w sektorze publicznym zawierają klauzule dotyczące kar 
pienięŜnych, nakładanych w przypadku opóźnień w ich realizacji. Zrealizowaniu kontraktu 
towarzyszy wydanie „tymczasowego certyfikatu realizacji kontraktu”. 

Instytucja publiczna najczęściej traktuje teŜ okres 1 roku od realizacji umowy za okres 
„serwisowania”, w którym moŜe domagać się rekompensaty za złą jakość towarów czy usług. 
Po upływie jednego roku dana firma otrzymuje „certyfikat ostatecznej realizacji kontraktu”, 
umoŜliwiający odebranie ostatniej transzy wynagrodzenia za prace. W przypadku firm 
zagranicznych, naleŜy uprzednio uzyskać jeszcze potwierdzenie opłacenia w Kuwejcie 
podatku dochodowego (Departament Podatków Ministerstwa Finansów). Obecnie jego 
stawka wynosi 15%.  

 
5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej 
Zgodnie z ustawą nr 4 z 1962 r., kuwejcki system prawny zapewnia ochronę  

w zakresie wzornictwa przemysłowego i umoŜliwia uzyskiwanie patentów na innowacje dla 
celów przemysłowych w przypadku, gdy proponowane rozwiązania nie były wykorzystywane  
w Kuwejcie w okresie ostatnich 20 lat. Prawo uzyskania patentu w Kuwejcie dotyczy 
obywateli kuwejckich, obcokrajowców tymczasowo zamieszkujących w Kuwejcie, 
zagranicznych firm posiadających przedstawicielstwo w Kuwejcie oraz obcokrajowców, 
których kraje pochodzenia uznają patenty kuwejckie na zasadzie wzajemności. Wszystkie 
dokumenty w tym zakresie muszą być złoŜone w języku arabskim. Najnowsze zapisy ustawy 
zapewniają ochronę na okres 20 lat, jednak w zakresie patentów zarejestrowanych w innych 
krajach tylko na czas okresu ochrony, jaki przysługuje im w kraju w którym zostały uprzednio 
zarejestrowane. Ustawa umoŜliwia właścicielom patentów wyraŜanie zgody (licencji) na ich 
udostępnianie innym zainteresowanym. 

Zakres ochrony znaków towarowych określają art. 61–85 kuwejckiego kodeksu 
handlowego z 1999 r. Rejestr znaków towarowych, otwarty do wglądu przez 
zainteresowanych, jest prowadzony przez Departament Patentów i znaków Towarowych 
Ministerstwa Handlu. Wniosek o rejestr znaku towarowego musi zostać złoŜony w języku 
arabskim w Biurze Kontroli Znaków Towarowych za opłatą w wysokości ok. $85. Osoba 
rejestrująca znak towarowy jest uznawana za jedynego jego właściciela posiadającego 
wyłączne prawo jego wykorzystania na produktach, które zarejestrowała. Początkowo 
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wpisanie znaku do rejestru chroni wyłączność w okresie 10 lat od złoŜenia wniosku, jednak 
moŜliwe jest dalsze wielokrotne przedłuŜanie okresu ochrony o kolejne 10 lat. Ochrona 
znaków towarowych jest wycofywana, jeśli właściciel znaku nie przedłuŜy ochrony w okresie 
pól roku od jej wygaśnięcia. Osoba, która narusza własność znaku towarowego moŜe zostać 
ukarana grzywną ok. $2150, karą pozbawienia wolności i musi wypłacić rekompensatę.  

Do niedawna kuwejcki system prawny nie zakładał pełnej ochrony własności 
intelektualnej. Nowoczesne przepisy w tym zakresie wprowadziła dopiero ustawa nr 64  
z 1999 r., który zakłada ochronę dla wszystkich dzieł literackich (pisanych i ustnych), 
przedstawień teatralnych, dzieł muzycznych, choreograficznych, filmów fabularnych, dzieł 
sztuki, fotografii, prac informatycznych (programów, baz danych) oraz tłumaczeń. Czas 
ochrony praw autorskich wynosi 50 lat od śmierci autora. Prace publikowane pod 
pseudonimem autorskim lub po śmierci autora chronione są przez 50 lat od daty pierwszej 
publikacji. Zgodnie z ustawą, karą za naruszenia praw własności intelektualnej jest 
pozbawienie wolności do 1 roku i grzywna w wysokości do $1800.  
 


