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1. Informacje ogólne 
 
1.1. PołoŜenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe 
           Południowo-wschodnia część Płw. Arabskiego. Granice: południowa i 

zachodnia z Arabią Saudyjską (457 km), wschodnia i północna z Omanem (410 
km). Ukształtowanie terenu: pustynna nizina ograniczona od północnego zachodu 
linią brzegową Zat. Perskiej (ok. 1200 km długości), a od wschodu pasmem 
górskim o wysokości ponad 1500 m i częściowo wybrzeŜem Zat. Omańskiej. 
Powierzchnia: 82.880 km2, z czego 87% przypada na emirat Abu Zabi. Ludność: 
ok. 4,5 mln (2007 r.). Największe miasta: Dubaj – 1,3 mln mieszkańców, Abu 
Zabi (stolica państwa) – 900 tys., SzarŜa – 800 tys., Al Ain – 380 tys. Największe 
grupy narodowościowe: Hindusi, Pakistańczycy, Bengalczycy, Filipińczycy, 
Egipcjanie, Sudańczycy, Palestyńczycy, Irańczycy. Rdzenni Emiratczycy stanowią 
ok. 18 % ludności kraju, a ludność arabska ogółem  –  ok. 40%. Językiem 
oficjalnym jest arabski, lecz w praktyce językiem powszechnie uŜywanym jest 
angielski. W uŜyciu są równieŜ języki poszczególnych grup etnicznych 
(malayalam, hindi, urdu, farsi, tagalog i in.). 

 
1.2.Klimat 
           Pustynny, na wybrzeŜu (gdzie mieszka 85% ludności), ciepły i słoneczny w 

zimie (listopad – marzec), z temperaturami przypominającymi europejskie lato, t.j. 
25-30oC w ciągu dnia), w pozostałych miesiącach gorący i  wilgotny (średnia 
temperatura w dzień - ok. 40 oC). Średnia wieloletnia ilość dni z opadami na 
nizinach wynosi 5 dni. W górach opadów jest nieco więcej i mają one często 
gwałtowny charakter. 

   
1.3.Główne bogactwa naturalne 
              Ropa naftowa (zasoby szacowane na 4,45 mld t) i gaz ziemny (ok. 6 bln m3 

szac. zasobów), znajdujące się w 95% na terenie emiratu Abu Zabi. Zasoby te 
lokują ZEA w czołówce światowej, co przekłada się równieŜ na ich światową 
pozycję jako producenta tych surowców. 

         
       1.4.System walutowy, kurs i wymiana 
                   Gospodarka pienięŜna państwa znajduje się pod ścisłą kontrolą Banku 

Centralnego ZEA. Waluta  -  dirham (AED), dzielący się na 100 filsów   -  w pełni 
wymienialna na waluty światowe; związana stałym kursem wymiany z dolarem 
USA (3,67 AED = 1,00 USD). W stosunku do innych walut  -  w tym równieŜ do 
euro  -  kurs dirhama jest płynny i zmienia się razem z kursem dolara USA do tych 
walut. Wymiana walut obcych na dirhamy i w drugą stronę nie stanowi problemu. 
Wymiany moŜna dokonywać nie tylko w bankach czy hotelach, ale równieŜ w 
specjalnych punktach zajmujących się transferami pieniędzy za granicę oraz w 
większych supermarketach. W niektórych supermarketach moŜna płacić w 
dolarach, euro lub walutach krajów ościennych.  

   
   1.5.Religia 
               Religia państwowa  –  islam, wyznawana przez ok. 96% ludności (85% 

sunnici, 15% szyici); poza tym chrześcijanie (w większości katolicy), hinduiści 
oraz inne wyznania narodów Azji Płd. i Wsch. W odniesieniu do wyznań nie-
muzułmańskich istnieje pełna swoboda ich praktykowania. W Abu Zabi i Dubaju       
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      dostępne są naboŜeństwa róŜnych wyznań chrześcijańskich w wielu językach  -  
takŜe w języku angielskim i francuskim. NaboŜeństwa w języku polskim tylko 
okazjonalnie. 

             
          1.6.Infrastruktura transportowa 
                       Doskonała sieć dróg bitych i autostrad (łącznie ponad 4.000 km), 

prowadzących równieŜ do Arabii Saudyjskiej i Omanu. Transport kolejowy nie 
istnieje, choć w toku są prace przygotowawcze do budowy linii łączącej centra 
przemysłowe na zachodzie kraju z ośrodkami miejskimi i portami w centrum (Abu 
Zabi, Jebel Ali, Dubai, SzarŜa), a w dalszej perspektywie takŜe z portami na 
wschodnim wybrzeŜu (O. Indyjski). Doskonale rozwinięty transport lotniczy, 
obsługujący połączenia międzynarodowe. Istnieje 10 lotnisk przygotowanych 
technicznie do przyjęcia największych maszyn w transporcie 
międzykontynentalnym. Największe międzynarodowe porty lotnicze to Dubaj (35 
mln pasaŜerów rocznie) i Abu Zabi (13 mln pasaŜerów), a w dalszej kolejności 
SzarŜa, Al Ain, Ras al Khaimah i FudŜajra. Największy spośród 5 przewoźników  
–  Emirates Airlines  –  naleŜy do największych pod kaŜdym względem (ilość 
samolotów i pasaŜerów, obroty)  linii lotniczych na świecie. Zakładając na 
przyszłość kluczową rolę Emiratów w transporcie międzykontynentalnym 
rozpoczęto budowę portu lotniczego Al Maktoum International w Jebel Ali, który 
w załoŜeniu ma naleŜeć do największych na świecie  -  zarówno pod względem 
liczby obsługiwanych pasaŜerów (120 mln rocznie), jak i ładunków towarowych. 
Lotnisko w Jebel Ali umoŜliwi rozwój transportu multimodalnego na wielką skalę, 
gdyŜ będzie połączone linią kolejową z połoŜonym niedaleko duŜym, 
nowoczesnym i stale rozbudowywanym portem  morskim o obecnej zdolności 
przeładunkowej 10,7 mln kontenerów um./rok oraz z budowanym obecnie w 
emiracie Abu Zabi portem o zdolności przeładunkowej 37 mln t i 5 mln 
kontenerów um. rocznie. W ZEA funkcjonuje w sumie 20 portów, w tym 10 
nowoczesnych portów pełnomorskich - 8 w Zat. Perskiej i 2 na wybrzeŜu O. 
Indyjskiego. Flota handlowa ZEA dysponuje 58 nowoczesnymi statkami oraz 
ponad tysiącem tzw. dhows, drewnianych statków obsługujących Ŝeglugę 
kabotaŜową w całym regionie . 

            
           1.7.Obowiązek wizowy 
                       Udający się do ZEA obywatele polscy podlegają obowiązkowi  wizowemu. 

Wizę wjazdową  (a w zasadzie jej tzw. promesę) naleŜy uzyskać przed 
opuszczeniem Polski. Nie ma moŜliwości uzyskania jej na granicy lub na lotnisku 
po przylocie do ZEA  -  z wyjątkiem 96-godzinnej wizy tranzytowej, o ile posiada 
się bilet na dalszy lot (ale nie powrotny). W przypadku podróŜy lotniczej naleŜy 
posiadać promesę wizy (jest to w praktyce dostarczona faksem lub pocztą 
elektroniczną kopia dokumentu upowaŜniającego do wjazdu), której okazanie 
wymagane jest przy odprawie wylotowej, a takŜe często na lotniskach 
tranzytowych. NaleŜy pamiętać, Ŝe w myśl postanowienia Ligi Państw Arabskich 
paszport, w którym widnieją ślady pobytu w Izraelu (wiza, pieczątki słuŜb 
granicznych), jest niewaŜny. W przypadku posługiwania się takim paszportem 
naleŜy się liczyć z moŜliwością nie wpuszczenia do ZEA, mimo posiadania 
promesy wizy. 

                       System wizowy ZEA, obejmujący 16 rodzajów wiz wjazdowych i 
pobytowych w zaleŜności od charakteru przyjazdu do tego kraju, opiera  się na 
systemie tzw. sponsoringu. Formalnie biorąc o wizę występuje nie osoba 
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przyjeŜdŜająca do ZEA, lecz jej tamtejszy sponsor, biorący odpowiedzialność za tę 
osobę w czasie jej pobytu. MoŜe to być biuro podróŜy, hotel, linia lotnicza, 
miejscowy obywatel, partner gospodarczy, instytucja administracji publicznej, 
wyŜsza uczelnia (w przypadku nauczycieli akademickich i studentów), firma 
zamierzająca zatrudnić danego cudzoziemca lub posiadający wizę długoterminową 
cudzoziemiec (ale tylko dla członków swej rodziny). Wizę moŜna załatwić za 
pośrednictwem biur podróŜy w Polsce. W związku z planowanym na rok 2009 
otwarciem ambasady ZEA w Warszawie moŜna liczyć na przejęcie tych spraw 
przez pion konsularny ambasady. 

           
         1.8. Święta państwowe 
                       Jedynym oficjalnym świętem państwowym jest upamiętniające rocznicę 

powstania państwa w 1971 r. Święto Narodowe (2 grudnia), a innym świeckim 
świętem o stałej dacie jest Nowy Rok (1 stycznia). Pozostałe święta publiczne 
mają charakter religijny i są to święta ruchome, gdyŜ ich daty wyznaczane są przez 
obowiązujący w islamie rok księŜycowy. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą: Nowy 
Rok muzułmański (księŜycowy), Urodziny Proroka, Al-Isra wa Al-Miraj, Eid Al-
Fitr (zakończenie Ramadanu), Eid Al-Adha.  

 


