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1. Informacje ogólne 
 

1.1. PołoŜenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe 
Kuwejt połoŜony jest w północno-zachodniej części Zatoki Perskiej. Jego 

powierzchnia wynosi 17818 km². Graniczy z Irakiem (240 km) i Arabią Saudyjską (490 km). 
Stolicą kraju jest miasto Kuwejt. W ukształtowaniu terenu dominują nizinne (0-100 metrów 
nad poziomem morza) obszary pustynne. W lipcu 1965 r., z terytoriów do których prawo 
rościł sobie zarówno Kuwejt jak i Arabia Saudyjska, stworzono Strefę Neutralną. Jej 
północna część jest administrowana przez Kuwejt, a południowa przez Arabię Saudyjską. 
Długość kuwejckiej granicy morskiej wynosi 195 km, a linii brzegowej 290 km. W 1967 r. 
Kuwejt wyznaczył 12-milową strefę wód terytorialnych. W skład terytorium państwa wchodzi 
kilkanaście wysp, z których największe to: Bubyan oraz Failaka. Dane z grudnia 2007 r. 
określają liczbę mieszkańców Kuwejtu na 3,34 mln osób, z czego Kuwejtczycy stanowili 
31% (1,05 mln). Większość mieszkańców kraju stanowią obcokrajowcy, zatrudnieni głównie 
jako tania siła robocza. Językiem urzędowym jest język arabski. W powszechnym uŜyciu jest 
język angielski (środowiska biznesowe). 

 
1.2. Warunki klimatyczne 
Kuwejcki klimat naleŜy do grupy suchych, pustynnych i charakteryzuje się długim 

okresem gorącego lata, ze średnią temperatura ok. 45 stopni Celsjusza i krótką, umiarkowanie 
chłodną i deszczową zimą, ze średnią temperaturą ok. 8 stopni Celsjusza. najczęściej od 
marca do sierpnia występują burze piaskowe. Wilgotność powietrza jest niska, chociaŜ 
zdarzają się miesiące, kiedy wzrasta, m.in. po zakończeniu pory największych upałów we 
wrześniu. Dominują wiatry północno-zachodnie i zachodnie. 
 

1.3. Główne bogactwa naturalne 
Głównym bogactwem Kuwejtu jest ropa naftowa, której zasoby są szacowane na  

101,5 mld baryłek (8-10% rezerw światowych), choć dane rządowe w tym zakresie nie są 
ujawniane. Obecny średni poziom wydobycia określa się na 2,5 mln baryłek dziennie (mbd).  
W marcu 2006 r. dokonano odkrycia złóŜ samodzielnego gazu ziemnego, szacowanych na 
991 mld m³. Wydobycie rozpoczęto w marcu 2008 r. Plany zakładają osiągnięcie poziomu 
produkcji 28,3 mln m³ dziennie w 2015 r. 
 

1.4.System walutowy, kurs i wymiana 
Walutą krajową jest dinar kuwejcki (= 1,000 filsów). Nie istnieją prawne ograniczenia 

w zakresie wymiany walut. Centralną instytucją w dziedzinie polityki monetarnej jest 
Centralny Bank Kuwejtu (CBK). W maju 2007 r. podjął on decyzję o zerwaniu powiązania 
dinara z USD i zastąpienie go koszykiem walut, w którego skład wchodzą m.in., prócz USD, 
euro, funt brytyjski i frank szwajcarski. Kuwejt wyłamał się tym samym z grona krajów Rady 
Współpracy Państw Zatoki1 (RWPZ), które z powiązania z USD uczyniły jeden z warunków 
utworzenia unii walutowej do 2010 r. Realizacja tego projektu, który stanął pod znakiem 
zapytania m.in. ze względu na rekordowo wysoki poziom inflacji w regionie w 2007 r.  
(7-15%), została obecnie przesunięta w czasie. W grudniu 2008 r. kurs wymiany kształtował 
się następująco: 1 KWD = 10,69 PLN; 3,64 USD; 2,87 EUR. 

 
1.5. Religia 
Religią państwową jest islam. Podkreśla to konstytucja, która jednak określa islam 

jako główne, choć nie jedyne źródło prawa. Obywatele Kuwejtu to w ok. 70% sunnici  
i ok. 30% szyici. Wyznawców pozostałych religii, zwłaszcza hinduizmu i chrześcijaństwa 

                                                           
1 Powstała w 1981 r. organizacja skupia: Arabię Saudyjską, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz 
Oman. 
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(ok. 7,4%) znaleźć moŜna wśród obcokrajowców. Kuwejt jest krajem uznawanym za 
relatywnie tolerancyjny religijnie. Swoje świątynie posiadają m.in. kościół katolicki, 
ewangelicki, anglikański oraz koptyjski. 

 
1.6. Infrastruktura transportowa 
Kuwejt posiada dobrze rozwiniętą, przejrzystą krajową infrastrukturę drogową, 

składającą się m.in. z dróg utwardzonych o długości 4887 km, skupioną głównie wokół 
stolicy państwa. Nowoczesne drogi międzynarodowe budowane w układzie południkowym 
łączą Kuwejt z Arabią Saudyjską oraz Irakiem. Otwarte dla ruchu osobowego i towarowego 
jest drogowe przejście graniczne z Arabią Saudyjską. Przy przekraczaniu granicy z Irakiem, 
ze względów bezpieczeństwa wprowadzono wiele ograniczeń dla ruchu osobowego.  

Kuwejckie lotnisko międzynarodowe w 2007 r. obsłuŜyło 6,9 mln pasaŜerów (wzrost 
o 15% w relacji do roku 2006). Kontynuowana jest budowa trzeciego terminalu na lotnisku, 
co umoŜliwi ć ma obsługę 20 mln pasaŜerów rocznie. Liczbę innych lotnisk, w tym  
o przeznaczeniu specjalnym, szacuje się na sześć.  

Kuwejt posiada rozbudowaną infrastrukturę portową, w tym załadunku ropy naftowej, 
która ma być rozbudowywana celem sprostania zapotrzebowaniu. Głównymi portami 
towarowymi są: Shuwaikh (obsługuje 80% ruchu towarowego) oraz Shuaiba. Wg Kuwait Port 
Authority, moŜliwości przeładunkowe największych kuwejckich portów podwoiły się  
w latach 2000 – 2006, osiągając 750 tys. TEU. Kuwejcka flota, określana na 40 jednostek 
pływających, składa się głównie z jednostek obsługujących przemysł naftowy, m.in.  
23 tankowców i 4 jednostek do transportu LNG. Do 2009 r. zakończy się proces wymiany 
tankowców na nowoczesne jednostki dwukadłubowe, budowane głównie w Republice Korei.  

Kuwejt nie posiada infrastruktury kolejowej. Plany jej budowy z 2007 r. zakładają 
budowę 518 km torów kolejowych, łączących Kuwejt z krajami sąsiednimi. Brana pod uwagę 
jest teŜ budowa linii metra, która miałaby przyczynić się do rozwiązania problemu wzrostu 
natęŜenia ruchu samochodów, zwłaszcza osobowych, w ciągu ostatnich lat. W lutym 2008 r. 
zarejestrowanych było ponad 1,3 mln pojazdów osobowych.  

Strategiczne znaczenie dla kraju ma infrastruktura związana z transportem surowców 
energetycznych. Całkowita długość ropociągów w 2007 r. wynosiła 540 km, gazociągów  
269 km, natomiast rurociągów do transportu produktów przerobu ropy naftowej -57 km.  
 

1.7. Obowiązek wizowy 
Konieczność uzyskania wizy kuwejckiej dotyczy obywateli wszystkich państw, poza 

obywatelami krajów RWPZ. Wybrana grupa 38 krajów (stan na sierpień 2008 r.), korzysta  
z przywileju uzyskania wizy wjazdowej, za opłatą, na przejściach granicznych. Od września 
2005 r. w grupie tej znajduje się Polska. Wiza jest uzyskiwana na podstawie waŜnego 
paszportu i umoŜliwia pobyt na terytorium Państwa Kuwejt w okresie do 90 dni. Praktyka 
potwierdza, Ŝe ww. regulacje dot. obywateli polskich są przestrzegane. WwoŜenie na 
terytorium Państwa Kuwejtu narkotyków i alkoholu jest niedozwolone i podlega surowym 
karom. Celem uzyskania specjalnego rodzaju wiz, m.in. pracowniczej, rodzinnej, pobytowej, 
które umoŜliwiają uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w Kuwejcie, niezbędne jest 
wszczęcie szczególnej procedury wizowej w Ambasadzie Kuwejtu w Warszawie. 
Fundamentem obecnego systemu wizowego jest osoba kuwejckiego „sponsora” dla 
obcokrajowca, który występuje do władz kuwejckich o zgodę na jego pobyt czasowy.  
 

1.8. Święta państwowe 
Wśród świąt państwowych naleŜy wymienić Święto Narodowe, obchodzone 25 lutego 

oraz Święto Wyzwolenia, obchodzone 26 lutego. Pozostałe dni wolne od pracy wynikają 
głównie z zapisów religijnych i są regulowane przez kalendarz muzułmański, co determinuje 
ich ruchomy charakter. 
 


