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1. Informacje ogólne 
 

1.1. PołoŜenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe 
 
Sudan jest największym afrykańskim krajem o powierzchni 2,5 mln km2. Stolicą jest 
Chartum. Sudan połoŜony jest w północno-wschodniej Afryce (strefa czasowa: GMT+2) i 
graniczy z 9 krajami: Erytrea (605 km), Etiopia (1 606 km), Kenia (232 km), Uganda  
(435 km), Demokratyczna Republika Kongo (620 km), Republika Środkowoafrykańska  
(1 165 km), Czad (1 360 km), Libia (383 km) oraz Egipt (1 273 km). Linia brzegowa Morza 
Czerwonego rozciąga się pomiędzy granicą z Egiptem a Erytreą i wynosi około 850 km. 
NajwyŜszy punkt w Sudanie to góra Kenyatta 3 187 m n.p.m. NajniŜej połoŜone jest 
wybrzeŜe Morza Czerwonego.  
 
Szacuje się, iŜ w Sudanie mieszka 38,1 mln obywateli (IMF, 2008 r). Przyrost naturalny 
kształtował się na poziomie 2,2% w 2007 r. Ponad 40% ludności mieszka w rejonach 
zurbanizowanych.  
 
Arabski i angielski są oficjalnymi językami urzędowania, jednak organizacje 
międzynarodowe szacują, iŜ w Sudanie funkcjonuje ponad 100 języków i dialektów, którymi 
posługuje się ponad 300 plemion na terenie kraju. Arabowie są najliczniejszą grupą w 
Sudanie – stanowią 40% populacji. W dalszej kolejności Sudan zamieszkują grupy Dink 
(12%) i Beja (7%).  
 
 

1.2. Warunki klimatyczne 
 
W związku z duŜą powierzchnią kraju ilość deszczu waha się od 25 mm na północy do  
1 500 mm rocznie na południu. Na północy kraju występuje znikoma ilość opadów i 
przewaŜają suche północne wiatry. Okazjonalnie deszcz występuje w rejonie wybrzeŜa. 
Środkowy Sudan znajduje się pod wpływem suchych północnych oraz wilgotnych 
południowych wiatrów, które odpowiedzialne są za suche zimy i wilgotne lata. W północnej 
części tego regionu, gdzie zlokalizowany jest Chartum od maja do sierpnia spotykane są 
burze piaskowe. Na południu panuje klimat równikowy. Deszcze występują prawie przez cały 
rok, a temperatury są wysokie przy duŜej wilgotności powietrza.  
 
W Chartumie najgorętszy miesiąc to maj (26-42oC), a najchłodniej jest w styczniu (16-32 oC). 
Opady deszczu występują w sierpniu (średnio 72 mm). W ciągu roku deszcz praktycznie nie 
występuje – średnia roczna 200 mm.  
 
 

1.3. Główne bogactwa naturalne 
 
Głównym bogactwem naturalnym kraju jest ropa naftowa. W Sudanie są równieŜ niewielkie 
zasoby rud Ŝelaza, miedzi, rudy chromu, cynku, wolframu, srebra oraz złota.  
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1.4. System walutowy, kurs i wymiana 
 
W 2007 r. funt sudański zastąpił sudańskiego dinara.   
Waluta – funt sudański (SDG) 
1 SDG = 100 piastrów  
 
Kurs wymiany: 2,21 SDG/USD (11.2008) 
 
 

1.5. Religia 
 
Islam jest oficjalną religią w Sudanie. Szacuje się, Ŝe 70% obywateli Sudanu wyznaje Islam. 
Muzułmanie zamieszkują głównie Północny Sudan. Około 25% populacji to animiści 
zamieszkujący przewaŜnie tereny wiejskie. Część animistów zostało ochrzczonych, jednak 
nie identyfikują się oni z chrześcijanami lub łączą chrześcijaństwo z animizmem. 
Chrześcijanie są trzecią największą grupą religijną w Sudanie tradycyjnie zamieszkującą 
Południowy Sudan i góry Nuba. Migracja w wyniku długotrwałych wojen spowodowała, iŜ 
wzrosła liczba chrześcijan zamieszkujących Północny Sudan.  
 
 

1.6. Infrastruktura transportowa 
 
Całkowita długość dróg w Sudanie to 11 900 km, z czego status asfaltowych posiada  
3 599 km. NajwaŜniejsza droga łączy Chartum z Port Sudan (1 200 km). Pozostałe główne 
drogi to: z Chartum do Elobeid, Kosti, Kadugli, i Demazin. NaleŜy zaznaczyć, iŜ 
infrastruktura drogowa jest bardzo słabej jakości. Większość dróg w Sudanie to 
nieutwardzone trakty (wszystkie drogi w Południowym Sudanie posiadają ten status), które 
stają się nieprzejezdne podczas pory deszczowej. W Sudanie znajduje się 101 lądowisk, z 
czego 16 to lotniska posiadające asfaltowe pasy startowe. W kraju zlokalizowane są 4 
heliporty. Całoroczny transport wodny odbywa się po 1 723 km Białego i Niebieskiego Nilu. 
W Sudanie połoŜono 5 978 km torów kolejowych o róŜnej średnicy. Sudan posiada równieŜ 1 
port morski – Port Sudan. Ropa eksportowana jest z terminalu Bashayer zlokalizowanego 
blisko Port Sudan. Infrastruktura komunikacyjna najlepiej rozwinięta jest w regionie 
Chartumu. W pozostałej części kraju komunikacja jest utrudniona lub nie istnieje.  
 
 

1.7. Obowiązek wizowy 
 
Między Polską, a Sudanem obowiązuje ruch wizowy. Nie ma moŜliwości otrzymania wizy na 
lotniskach ani w portach. Ze względu na brak sudańskiego przedstawicielstwa 
dyplomatycznego w Polsce o wizę tranzytową lub pobytową moŜna ubiegać się w urzędach 
konsularnych akredytowanych w innych krajach. Wiza udzielana jest na 30 dni i kosztuje  
100 USD. Łatwo moŜna uzyskać przedłuŜenie wizy pobytowej. Posiadanie wizy izraelskiej 
jest równoznaczne z odmową udzielenia promesy wizy sudańskiej. Aby uzyskać wizę 
z prawem do pracy lub w celu podjęcia nauki albo staŜu, naleŜy do wniosku wizowego 
dołączyć pismo z instytucji oferującej zatrudnienie lub stosowny dokument z uczelni 
sudańskiej. Od podróŜujących samolotem władze Sudanu pobierają na lotnisku w Chartumie 
opłatę wyjazdową (departure fee) w wysokości 35 SDG. 
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1.8. Wykaz świąt państwowych 
 
Piątek i sobota to dni weekendowe.  
 
Urzędy czynne są w dni robocze w godzinach:  

• lato 7:30 – 14:30  
• zima 8:00 – 15:00  

 
Większość sklepów otwarta jest przez 7 dni w tygodniu.  
 
Święta państwowe:  Nowy Rok  - 1 stycznia  
    Rocznica CPA  - 9 stycznia  
    Nowy Rok Hijri - w oparciu o kalendarz islamski 
    Eid Al Mulid  - w oparciu o kalendarz islamski 
    Wielkanoc Koptyjska - 27 kwietnia 
    Sham El Naserem - 28 kwietnia 
    Dzień rewolucji - 30 czerwca     

Eid Al Fitr  - w oparciu o kalendarz islamski 
    Eid Al Adha  - w oparciu o kalendarz islamski 
    Nowy Rok Islamski - w oparciu o kalendarz islamski 

BoŜe Narodzenie  - 25 grudnia  
 
W Południowym Sudanie obowiązują dodatkowe święta państwowe.  


