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1. Informacje ogólne.  
 

1. PołoŜenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe. 
 

PołoŜenie geograficzne: Syria (oficjalna nazwa: Syryjska Republika Arabska) 
połoŜona jest w południowo – zachodniej części Azji (region Bliskiego Wschodu), nad 
wschodnim wybrzeŜem Morza Śródziemnego. Łączna długość granicy syryjskiej wynosi 2 
253 km. Graniczy z Turcją (822 km) na północy, z Irakiem na wschodzie (605 km), z 
Jordanią na południu (375 km), z Libanem (375 km) i Izraelem (76 km) na południowym 
zachodzie.   

Powierzchnia kraju jest wyŜynno-górska: na granicy z Libanem góry Antyliban, w pd. 
przedłuŜeniu Antylibanu – Wzgórza Golan, wzdłuŜ wybrzeŜa M. Śródziemnego – wąska 
nizina, na pn.-wsch. rozciąga się półpustynna Al-DŜazira, na pd.- wsch. – równina i 
kamienista Pustynia Syryjska (ok.1/3 pow. kraju) z rozległymi pokrywami czarnej lawy (tzw. 
harra). Przez Syrię płyną dwie główne rzeki Orontes i Eufrat. Na niewielkim odcinku 
granicznym z Turcją przepływa rzeka Tygrys. Obszary rolnicze stanowią ok. 30% 
powierzchni kraju. Najbardziej urodzajne  tereny znajdują się w północno – wschodniej 
(region DŜazira) i południowej (Hauran) części kraju. 
 
Ludność: Syria liczy ok. 19,9 mln ludności. Pod względem narodowościowym Arabowie 
stanowią 92% ludności kraju, oprócz których największe społeczności etniczne tworzą 
Kurdowie, Ormianie, Czerkiesi i Turkmeni.   
 
Obszar: Jej powierzchnia wynosi 185,2 tys. km² (na okupowane przez Izrael Wzgórza Golan 
przypada 1 295 km²). 
 
Stolica: Stolicą kraju jest Damaszek, który liczy ok. 4 mln mieszkańców. Inne duŜe miasta to: 
Aleppo (4,2 mln), Homs (1,6 mln) i Hama (1,4 mln). 

 
Języki urzędowe: Językiem urzędowym jest język arabski. Spośród języków obcych 
najbardziej rozpowszechnionym jest język angielski (w znacznie mniejszym stopniu język 
francuski, popularny głównie wśród społeczności chrześcijańskiej). 
 

1.2. Warunki klimatyczne. 
Syria połoŜona jest w strefie klimatu podzwrotnikowego morskiego, który obejmuje 

wybrzeŜe i zwrotnikowego kontynentalnego suchego.  Średnie temperatury w styczniu 
wynoszą od 12˚C na wybrzeŜu do 4-6ْ C na wsch., w lipcu od 26 do 33 ْC. Średnia roczna 
suma opadów od ok. 1000 mm na zach. zboczach gór w rejonach nadbrzeŜnych, do 300-400 
mm na pn.-zach. i 100-200 mm na pozostałym obszarze; opady zimowe (od listopada do 
marca).  
 

1.3. Główne bogactwa naturalne kraju. 
Syria posiada złoŜa ropy naftowej  gazu ziemnego, fosfatów, chromu, rudy Ŝelaza, 

manganu, asfaltu, soli kamiennej, gipsu i marmuru. 
 

1.4. System walutowy, kurs i wymiana. 
Lokalną walutą jest funt syryjski (SYP). W obiegu  występują; bilon –  1, 2, 3, 10, 25 SYP; 
banknoty – 50, 100, 200, 500, 1000 SYP. Od początku 2007 r. obowiązuje kurs 
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wolnorynkowy (kurs USD/SYP wyniósł na koniec 2008 r. 46,7 SYP). Wymiany walut moŜna 
dokonywać w bankach lub kantorach. 
 

1.5. Religia. 
Muzułmanie stanowią 90% ludności kraju (74%  sunnici a 16% inne odłamy islamu tj. 

alawici, druzowie i szyici), natomiast pozostałe 10% przypada na społeczność chrześcijańską. 
Piątek jest dniem wolnym od pracy. W godzinach przedpołudniowych odbywają się modlitwy 
w meczetach, większość sklepów jest zamknięta (z wyjątkiem dzielnic chrześcijańskich). 
 

1.6. Infrastruktura transportowa. 
Syria ma relatywnie rozbudowany i utrzymany w dobrym stanie system dróg 

łączących wszystkie większe miejscowości w kraju. Największe miasta (Damaszek, Homs, 
Hama, Tartus, Latakia) połączone są autostradami.   

Z kolei długość linii kolejowych wynosi ok. 2,5 tys. km. Jest ona adekwatna do 
obecnych potrzeb kraju. W latach 90-tych były projekty rozbudowy połączeń kolejowych z 
krajami sąsiednimi (głównie z Turcją i Jordanią), które z powodu szybko rozwijającego się 
tańszego transportu kołowego, zostały zaniechane (koleje syryjskie są w rękach państwa). 

Syria posiada trzy porty morskie w Tartus, Banias i Latakii. Port w Latakii zajmuje się 
obsługą cargo, natomiast w Tartus - cargo oraz załadunkiem fosfatów (Syria eksportuje je w 
znaczących ilościach). Port w Banias z kolei wykorzystywany jest do obsługi sektora 
naftowego (przez niego eksportowana jest ropa naftowa i prowadzony import produktów 
ropopochodnych).  

Syria posiada 3 międzynarodowe porty lotnicze (w Damaszku, Aleppo i Latakii). Port 
lotniczy w Damaszku obsługuje większość międzynarodowego ruchu pasaŜerskiego. 
Państwowy przewoźnik Syrian Arab Airlines oferuje połączenia lotnicze m.in. z krajami BW, 
Północnej Afryki i Europy. Najbardziej popularne połączenia z Warszawy do Damaszku 
(LOT nie utrzymuje bezpośredniego połączenia): przez Budapeszt (Malev) i Wiedeń 
(Austrian Airlines). 

Najbardziej uczęszczane lądowe przejścia graniczne z Jordanią znajdują się w Nasseb 
(dojazd autostradą z Damaszku) i Daraa, z Turcją w Bab Al Hawa,  Al Selame, Tal Abyad, 
Kassab i  Kamishli, z Libanem w Masnaa (na drodze z Damaszku do Bejrutu), Dabbousieh,  
Qaa-Jousseh,  z Irakiem Abu Kamal i Yaroubiyeh. 
 

1.7. Obowiązek wizowy. 
Obywatele polscy udając się do Syrii powinni ubiegać się o wizy pobytowe 

i tranzytowe w Ambasadzie Syrii w Warszawie. Osoby udające się z Syrii do Jordanii lub 
Libanu mogą otrzymać wizy na granicy. Do wjazdu na terytorium Syrii uprawnia paszport 
waŜny minimum 6 miesięcy. Przy wjeździe nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, 
nie ma równieŜ wymagań dotyczących posiadania określonej kwoty pieniędzy na pobyt. 
Przed przekroczeniem granicy naleŜy upewnić się, czy w paszporcie nie widnieją wizy, 
pieczątki bądź inne wpisy świadczące o jakimkolwiek związku z Izraelem (dotyczy to 
równieŜ wszelkich przedmiotów pochodzących z tego kraju – rachunków, biletów 
komunikacji miejskiej itp.), poniewaŜ grozi to zawróceniem z granicy. Od podróŜujących 
drogą lotniczą pobierana jest opłata wyjazdowa w wysokości 1500 SYP (na lądowych 
przejściach granicznych wynosi ona 500 SYP). 
 

1.8. Wykaz świąt państwowych. 
• Nowy Rok (1.01.) 
• Święto Rewolucji (8.03) 
• Urodziny Proroka Mahometa (09.03) 
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•  Dzień Nauczyciela (19.03) 
•  Dzień Matki (21.03) 
•  Wielkanoc w Kościele katolickim (12.04) 
•  Świeto Niepodległości (17.04) 
•  Wielkanoc w Kościele ortodoksyjnym (19.04) 
•  Święto Pracy (1.05)  
•  Dzień Męczenników (6.05) 
•  Święto z okazji zakończenia Ramadanu Aid al Fitr (20.09.) 
•  Dzień wybuchu wojny z Izraelem w 1973 r. (6.10) 
•  Święto Ofiar (27.11.) 
•  BoŜe Narodzenie w Kościele katolickim (25.12). 


