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1. Informacje ogólne. 
 

1.1. PołoŜenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe. 
 
Nazwa państwa: Sułtanat Omanu (Saltanat Uman) 
 
PołoŜenie geograficzne:. państwo w Azji, leŜące na Półwyspie Arabskim, nad Zatoką Arabską             
i Zatoką Omańską. Graniczy z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Arabią Saudyjską i Jemenem.  
 
Ludność: 
ok. 3, 4 mln (szac. 2009). W kraju notowany jest wysoki przyrost naturalny (3,3% rocznie), lecz 
powoli spada. Najwięcej ludności skupia się na wybrzeŜu Zatoki Omańskiej. W miastach mieszka 
12% ludności. Brak szczegółowych statystyk miejscowych dotyczących narodowości zatrudnionych 
cudzoziemców. Ogółem w Sułtanacie Omanu przebywa ok. 1 mln cudzoziemców (pracownicy 
zagraniczni, częściowo z rodzinami), w tym pewna liczba nielegalnie, głównie obywatele 
Bangladeszu, Indii (szacunkowo ok. 500 tys. osób), Pakistanu, Sri Lanki, Egiptu, Yemenu, Sudanu i 
Somalii oraz kilkadziesiąt tysięcy obywateli USA, Australii, Kanady, W. Brytanii i innych państw 
Unii Europejskiej, w tym ok. 40-60 obywateli polskich, przybyłych zarówno bezpośrednio z kraju, jak 
z emigracji - głównie z RPA, Kanady i USA.  
 
Obszar:  305 tys. km kw. 
Długość granic lądowych: 1,374 km, w tym z Arabią Saudyjską - 676 km; ze Zjednoczonymi 
Emiratami Arabskimi - 410 km; z Jemenem - 288 km. Długość wybrzeŜa: 2092 km.  
 
Stolica: Maskat. Inne główne miasta: Salalah, Sohar, Sur, Nizwa.  
 
Języki urzędowe: Arabski (język angielski jest powszechnie uŜywany w Ŝyciu gospodarczym). 
 
Czas: GMT + 4 godziny; kod telefoniczny: +968; Maskat -24. 
 

1.2. Warunki klimatyczne. 
Teren Omanu jest w duŜej części płaski, w zachodniej części kraju znajduje się pustynia Ar-Rub 

al-Chali. W Omanie panuje klimat zwrotnikowy suchy - w styczniu temperatury wynoszą ok. 20°C, a 
w lipcu najwyŜsze temperatury sięgają 50°C. Dominują pustynie i półpustynie z dolinami wadi (koryta 
wyschniętych rzek). 
 

1.3. Bogactwa naturalne. 
Ropa naftowa i gaz naturalny, rudy miedzi i chromu, azbest, złoŜa marmuru, piaskowca i gipsu.   
 
1.4. System walutowy, kurs i wymiana.  
1 rial omański(OMR) = 1000 baisa; kurs: 1 OMR = 0.3845 USD.  

 
1.5. Religia. 

 Religią państwową jest islam sunnicki w tradycji ibadyckiej. Istnieje moŜliwość wyznawania 
innych religii na terytorium Omanu  (m.in. działa kościół katolicki). Innowiercom nie wolno wchodzić 
do meczetów poza wyznaczonymi obiektami, m.in. meczetem im. Sułtana Qaboosa w Maskacie (tzw. 
„złoty meczet”) w ustalone dni i godziny (obowiązuje odpowiedni strój). Ze względu na 
muzułmańskie normy religijne i obyczajowe zaleca się przestrzeganie odpowiednich form ubioru 
w miejscach publicznych. Dotyczy to zwłaszcza kobiet (nie naleŜy pokazywać się w strojach 
z odkrytymi ramionami, w szortach, w zbyt krótkiej sukience czy spódnicy ani z duŜym dekoltem). 
W okresie dorocznego miesięcznego postu (ramadanu) od wschodu do zachodu słońca w miejscach 
publicznych naleŜy powstrzymać się od spoŜywania jedzenia, picia napojów i palenia tytoniu. Nie 
naleŜy takŜe wchodzić do meczetów bez przewodnika. 
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1.6. Infrastruktura transportowa. 
Lotniska międzynarodowe w Maskacie i Salalah;  główne porty morskie: Salalah (M. Arabskie) 

oraz Maskat i Sohar (Zatoka Omańska); brak linii kolejowych (w planach budowa sieci kolejowej w 
ramach RWPZ); stosunkowo dobrze rozwinięta sieë dróg i autostrad; drogowe przejścia graniczne ze 
Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Jemenem.  
 

1.7. Obowiązek wizowy. 
 Obywatele polscy mogą otrzymać wizy w kaŜdej placówce dyplomatycznej Omanu (najbliŜsza 
Ambasada Omanu znajduje się w Berlinie) bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody 
(promesy) władz imigracyjnych, po wypełnieniu wniosku wizowego i wniesieniu opłaty wizowej. 
Turyści i przedstawiciele biznesu mogą równieŜ, po wypełnieniu wniosku wizowego i wniesieniu 
opłaty wizowej, uzyskać wizy na wszystkich przejściach granicznych. Wizy jednokrotne (opłata 6 
OMR) uprawniają do maksymalnie miesięcznego pobytu, licząc od daty wjazdu; wizy wielokrotne 
(opłata 10 OMR), waŜne jeden rok, uprawniają do wielu trzytygodniowych pobytów (między ostatnim 
wyjazdem a kolejnym wjazdem muszą upłynąć co najmniej 3 tygodnie). Niektóre linie lotnicze mogą 
jednak odmówić zabrania na pokład samolotu podróŜnego bez dokumentu potwierdzającego 
moŜliwość otrzymania wizy na lotnisku w Maskacie (potrzebne pismo lub faks z Ambasady Omanu 
w Berlinie albo wydruk informacji dotyczącej zasad udzielania wiz ze strony internetowej: 
www.omanet.om/ english/useful/visa_new.asp). Wizy dla pozostałych kategorii podróŜnych (np. wizy 
dla dziennikarzy czy ekip telewizyjnych, wizy z prawem do pracy) wymagają tzw. sponsoringu, czyli 
poparcia ze strony instytucji zapraszającej bądź zgody właściwych omańskich władz, i są wydawane 
przez przedstawicielstwa dyplomatyczne Omanu za granicą. Paszport cudzoziemca ubiegającego się 
o wizę jednokrotną powinien być waŜny przez okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty uzyskania 
wizy (1 rok w przypadku wizy wielokrotnej). W przypadku wydawania wiz na lotnisku nie wymaga 
się okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku wykazania się środkami pienięŜnymi na kaŜdy 
dzień pobytu. Nie ma ograniczeń ilościowych dotyczących zarówno wwozu, jak i wywozu środków 
płatniczych, chyba Ŝe ich ilość wskazuje na ewentualne pochodzenie z nielegalnych źródeł. Procedura 
meldunkowa nie obowiązuje cudzoziemców podróŜujących w celach turystycznych lub z zamiarem 
odwiedzenia bliskich krewnych. Polisy niektórych polskich ubezpieczycieli mogą nie być uznawane. 
W przypadkach powaŜnych schorzeń, wypadków drogowych lub losowych wydawane są stosowne 
zaświadczenia, na których podstawie podróŜni mogą dochodzić swych roszczeń po powrocie do kraju. 
Akceptowane jest międzynarodowe prawo jazdy wydane w Polsce. Cudzoziemcy mogą się poruszać 
po kraju bez ograniczeń z wyjątkiem stref wojskowych, rejonów wydobycia ropy naftowej i gazu oraz 
wydobycia rud, a takŜe zakładów energetycznych i przepompowni wody.Oman jest otwarty na ruch 
turystyczny, zarówno zbiorowy, jak i indywidualny. Preferowane są jednak formy zorganizowane. 
 

1.8. Święta państwowe.  
Święto narodowe - 18 listopada (dzień urodzin Sułtana Qaboosa) oraz muzułmańskie święta 

religijne: Eid Al-Fitr i  Eid Al-Adha - w terminach ruchomych zgodnie z kalendarzem muzułmańskim.  
  


