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PAŃSTWO KUWEJT W POLITYCE III RZECZYPOSPOLITEJ (1991-2008) 
 

 
Kuwejt należy do ważniejszych krajów leżących na Półwyspie Arabskim, 

jednocześnie jest to państwo niewielkie, obejmujące swoim zasięgiem 17 818 
kilometrów kwadratowych. Tę monarchię konstytucyjną zamieszkuje 2 439 000 
osób, z czego ponad połowa (1 291 000) nie posiada tamtejszego obywatelstwa. 
Graniczy z dwoma państwami, Irakiem i Arabią Saudyjską. Głównym bogactwem, 
które zresztą czyni ten niewielki kraj tak ważnym, jest ropa naftowa, przyjmuje się, 
że znajduje się tam 10% światowych zasobów tego surowca. W kraju tym znajduje 
się również największy port naftowy świata.

1
 

Dla wzajemnych stosunków gospodarczych kluczowe było Oświadczenie 
Rządowe z grudnia 1993 roku, w sprawie wejścia w życie Umowy w sprawie 
popierania i ochrony inwestycji. Dokument ten był o tyle ważny, że powyższe 
porozumienie zawarto w marcu 1990 r. w Kuwejcie, czyli jeszcze przed inwazją 
Iraku na ten kraj. Jasne być musiało, iż ten akt wojskowy, nawet po odparciu  
armii irackiej przez wojska koalicyjne, musiał utrudnić, a co najmniej opóźnić 
rozwój stosunków polsko-kuwejckich. W powyższym Oświadczeniu stwierdzono, iż 
Umowa wchodzi w życie 18 grudnia 2003 r.

2
  

W poszczególnych artykułach Umowy z 1990 roku zapisano: Definicje, 
Popieranie i ochrona inwestycji, Zasady traktowania, Wyłączenia, Kompensata za 
szkody i straty, Sekwestracja i konfiskata, Nacjonalizacja lub wywłaszczenie, 
Transfery, Subrogacja, Rozstrzyganie sporów inwestycyjnych, Rozstrzyganie 
sporów między umawiającymi się państwami, Stosunki między rządami, 
Zastrzeżenia, Zakres stosowania. Dołączono do niej również Protokół.

3
 

Kolejnym ważnym porozumieniem była Umowa w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania  
w zakresie podatków od dochodu i majątku. Podpisano ją w Kuwejcie w listopadzie 
1996 r. Miała ona dotyczyć w przypadku III Rzeczypospolitej podatku 
dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, 
odnośnie zaś Kuwejtu, były to podatek osobowy od osób prawnych, podatek w 
wysokości 5% od zysków netto spółek płatny na rzecz Kuwejckiej Fundacji 
Popierania Nauki oraz ZAKAT. W sposób szczegółowy, w poszczególnych 
artykułach, opisano takie kwestie jak: Miejsce zamieszkania lub siedziba, Zakład, 
Dochód z nieruchomości, Zyski przedsiębiorstw, Transport międzynarodowy, 
Przedsiębiorstwa powiązane, Dywidendy, Odsetki, Należności licencyjne, Zyski ze 
sprzedaży majątku, wolne zawody, Praca najemna, Honoraria dyrektorów, Artyści  
i sportowcy, Emerytury i renty, Pracownicy państwowi, Nauczyciele i praktykanci, 
Studenci, Inne dochody, Majątek, Unikanie podwójnego opodatkowania, Równe 

                                                 
1
 Przewodnik rynkowy dla przedsiębiorców. Kuwejt, brak roku wydania, s. 2 i 5 [broszura] 

2
 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1993 roku, w sprawie wejścia w życie Umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie popierania i ochrony inwestycji, 
sporządzonej w Kuwejcie dnia 5 marca 1990 r., „Dziennik Ustaw” 1994, nr 50, poz. 200 

3
 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie popierania i ochrony 
inwestycji sporządzoną w Kuwejcie dnia 5 marca 1990 r., „Dziennik Ustaw”, 1994, nr 50, poz. 199 
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traktowanie i Procedury wzajemnego porozumiewania się, Wymiana informacji, 
Przywileje dyplomatyczne  
i konsularne, Postanowienia różne, Wejście w życie. Dodatkowo dołączono 
Protokół. Powyższe porozumienie zawarto na pięć lat, przy czym każda ze stron 
może je wypowiedzieć w terminie sześciu miesięcy od upływu pięcioletniego 
okresu jej trwania.

4
 

Właściwe Oświadczenie rządowe w tej sprawie pojawiło się w czerwcu  
2000 roku, 25 kwietnia tego roku obie strony w Kuwejcie wymieniły dokumenty 
ratyfikacyjne, od tego czasu Umowa zaczęła obowiązywać.

5
 

Wspomnieć należy także o Umowie, która regulowała współpracę 
samorządów gospodarczych. W 2004 roku Krajowa Izba Gospodarcza i Kuwejcka 
Izba Handlu i Przemysłu podpisały właściwe Porozumienie.

6
 

Najważniejszym aspektem relacji między obu państwami są wzajemne 
stosunki gospodarcze.  

 

Tabela nr 1: Wymiana handlowa Polski z Kuwejtem 
 

mln 
USA 

2005 2006 2007 2008 2009 
Dynamika 
2008=100% 

Obroty 20,9 139,5 32,2 41,1 36,9 89,7 

Eksport 20,5 22,4 32,2 40,9 36,4 89,0 

Import 0,4 117,1 0,04 0,2 0,5 210,5 

Saldo 20,1 -94,8 32,15 41,1 35,9  

Źródło: http://www.mg.gov.pl/Wsolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+ 

Polski+z+..., (pobrano 15.08.2012 r.) 
 

Interesującym, a zarazem niepokojącym zjawiskiem gospodarczym jest to, iż 
Polska do Kuwejtu przede wszystkim wysyła swoje towary, natomiast nie 
sprowadza z tego bliskowschodniego państwa najważniejszego bogactwa, czyli 
ropy naftowej. Według danych polskiego Ministerstwa Gospodarki tylko w 2006 r. 
Polska zakupiła ropę naftową o wartości 117 mln dolarów. Biorąc pod uwagę  
2009 rok, Polska sprowadziła z Kuwejtu przede wszystkim wyroby z metali 
nieszlachetnych, co stanowiło aż 70% importu, resztę stanowiły wyroby 
włókiennicze i z tworzyw sztucznych. Strona polska do Kuwejtu sprzedawała 
przede wszystkim pojazdy samochodowe oraz części do nich, stanowiło to  
17,9% rocznego eksportu, na drugim miejscu znalazły się wyroby przemysłu 
papierniczego (odpowiednio 17,3%), na trzecim miejscu gotowe artykuły 
spożywcze (14,9%), na czwartym wyroby różne, np. sprzęt sportowy, medyczny 
(13,2%) i na piątym urządzenia mechaniczne i elektryczne (12,9%).

7
 

                                                 
4
 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu  
i majątku, „Dziennik Ustaw”, 2000, nr 69, poz. 811 

5
 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu  
i majątku, sporządzonej w Kuwejcie dnia 16 listopada 1996 r., „Dziennik Ustaw”, 2000, nr 69, poz. 812 

6
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Informator ekonomiczny o krajach świata. Kuwejt 

7
 Kuwejt, http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+.., 
(pobrano 15.08.2012 r.) 

http://www.mg.gov.pl/Wsolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z
http://www.mg.gov.pl/Wsolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z
http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z
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Analizując inwestycje kuwejckie w III Rzeczypospolitej stwierdzić należy, iż są 
one minimalne. W tym przypadku można wspomnieć o Kuwait Investment Authority 
z sumą 400 mln dolarów. Firma ta ma charakter kuwejckiego funduszu 
majątkowego. Inwestuje przede wszystkim w nieruchomości. Obecny jest również 
w III Rzeczypospolitej konglomerat M. Alshaya. Podkreślić należy, że kuwejckie 
pieniądze są inwestowane w Polsce przez firmy działające poza granicami  
III Rzeczypospolitej, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii. W przypadku inwestycji 
polskich w Kuwejcie, wspomnieć należy Grupę Bumar, która wraz z tamtejszą 
rodzimą firmą utworzyła joint-venture Bumar Gulf. Interesującą inicjatywą jest 
współpraca Kuwait Energy Company z PKN Orlen, są to poszukiwania złóż ropy 
naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim.

8
 

Ważną wizytą, na wysokim szczeblu, była podróż premiera Leszka Millera do 
Kuwejtu w listopadzie 2003 r. Spotkał się w tym kraju z urzędującym Premierem  
i Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego. Głównym tematem rozmów była 
sytuacja na Bliskim Wschodzie, sporo miejsca poświęcono sprawom współpracy 
polsko-kuwejckiej. Obie strony uznały, iż należy ją koniecznie zwiększyć. 
Podkreślić należy, iż partnerzy kuwejccy byli bardzo zainteresowani wspólnym 
inwestowaniem w gospodarki innych krajów regionu. Wspomnieć należy, że 
podczas swojej wizyty w Kuwejcie, polski Premier spotkał się również z tamtejszym 
Ambasadorem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rozmawiano o sytuacji 
w Iraku i możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju temu krajowi. 
Prezes Rady Ministrów odwiedził również Polaków, zamieszkujących ten kraj. 
Premierowi Polski w Kuwejcie towarzyszyły również osoby, które reprezentowały 
gospodarkę, wymienić należy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa 
czy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 
Przeprowadzili oni konsultacje z tamtejszym Ministrem Przemysłu i Handlu oraz 
osobami reprezentującymi Izbę Przemysłowo-Handlową. Ważnym wydarzeniem 
było zaproszenie do Polski premiera Kuwejtu oraz Przewodniczącego Parlamentu.

9
  

Prezydent Aleksander Kwaśniewski, w marcu 2004 roku, odwiedził kilka 
państwa Półwyspu Arabskiego, między innymi Kuwejt. W tym ostatnim państwie 
uczestniczył w rozmowach między biznesmenami polskimi i kuwejckimi. Ze  
swojej strony próbował zachęcić do zacieśniania wzajemnych kontaktów 
gospodarczych.

10
 

W lipcu 2005 roku do Kuwejtu udał się z wizytą premier Marek Belka, 
towarzyszył mu między innymi Minister Obrony Narodowej. Prezes Rady Ministrów 
spotkał się ze swoim odpowiednikiem kuwejckim. Przedstawiciel Polski 
zaproponował, aby obie strony, polska i kuwejcka, wspólnie zaangażowały się  
w inicjatywy ekonomiczne i humanitarne na terenie Iraku. Zauważył potrzebę 
współpracy w ramach Stambulskiej Inicjatywy Współpracy. Strona polska 
stwierdziła również, iż Kuwejt należy do państw traktowanych przez III 
Rzeczpospolitą w sposób priorytetowy (biorąc pod uwagę relacje z innymi 
pozaeuropejskimi krajami). Z kolei polski Minister Obrony Narodowej podkreślił 
potrzebę zwiększenia współpracy w dziedzinie wojskowej. Wspomniał, iż negocjuje 

                                                 
8
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Informator ekonomiczny o krajach świata. Kuwejt 

9
 Wizyta Premiera Leszka Millera na Bliskim Wschodzie dzień trzeci-Kuwejt, 
http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/archiwum/2130_10445.htm, (pobrano 16.08.2012 r.) 

10
 Działalność międzynarodowa Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1996-2005,  
s. 26-27  

http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/archiwum/2130_10445.htm
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się modernizację w Polsce kuwejckich czołgów, w perspektywie można 
Kuwejtczykom sprzedawać amunicję czołgową. Stwierdził Kuwejt uważa Polskę za 
bardzo ważnego partnera, który może odegrać ważną rolę w kreowaniu polityki 
Unii Europejskiej wobec państw Bliskiego Wschodu (...) Muszę powiedzieć, że po 
kilku wcześniejszych rozmowach te dzisiejsze były pełne treści i bardzo szczerych 
komentarzy oraz ocen sytuacji. Widać, że im więcej kontaktów i rozmów, tym 
większe zaufanie, którym Polska się tutaj cieszy.

11
 

W listopadzie 2008 roku, w Kuwejcie, przebywał z wizytą premier III 
Rzeczypospolitej, Donald Tusk. Omawiano sprawy związane z polityką regionalną  
i międzynarodową. Podkreślono potrzebę zacieśnienia kontaktów w dziedzinie 
inwestycyjnej i handlowej. Wraz z Premierem przybyła również grupa polskich 
biznesmenów. W kraju tym z tamtejszym Wiceministrem Obrony Narodowej  
i Szefem Sztabu Armii rozmawiali Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej MON 
oraz Prezes Bumaru. Stronie kuwejckiej starano się ukazać korzyści wynikające  
z zakupu sprzętu wojskowego oferowanego przez polską firmę.

12
 

Do Kuwejtu przybywali również szefowie poszczególnych resortów polskiego 
rządu. W maju 2003 roku, do państwa kuwejckiego przybył Minister Spraw 
Zagranicznych III Rzeczypospolitej, Włodzimierz Cimoszewicz. W Kuwejcie spędził 
jeden dzień, spotykając się z Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego, 
Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Informacji, p.o. Ministrem Ropy 
Naftowej, i p.o. Ministrem Finansów i Planowania. W. Cimoszewicz powiedział moi 
rozmówcy bardzo otwarcie dzielili się swoją wiedzą o sytuacji panującej w Iraku,  
o wszystkich nadziejach i elementach ryzyka. Zadeklarowali gotowość do bardzo 
bliskiej, codziennej współpracy z nami. W tej chwili w gruncie rzeczy otworzyliśmy 
kolejną ścieżkę, omówiliśmy mechanizmy współpracy w zakresie działań w naszym 
sektorze. Jestem przekonany, że wszystkie nasze oczekiwania, jakie towarzyszyły 
przyjazdowi do Kuwejtu, zostały zaspokojone.

13
 

Ważnym aspektem stosunków polsko-kuwejckich była wizyta w tym ostatnim 
kraju Ministra Obrony Narodowej III Rzeczypospolitej we wrześniu 2003 r. Spotkał 
się tam z Premierem, rozmawiano głównie o współpracy w zakresie przywracania 
spokoju w Iraku. Polski Minister spotkał się również z tamtejszym Wicepremierem, 
pełniącym również funkcję Ministra Obrony. Tematem rozmowy były możliwości 
współpracy wojskowej między obydwoma państwami.

14
 

Nie był to jedyny Minister Obrony Narodowej Polski, który przebywał  
w Kuwejcie. Wspomnieć należy o podróży Bogdana Klicha z października 2008 
roku, rozmawiał z tamtejszym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 
Omawiano możliwości współpracy między resortami. Polski Minister omawiał także 
szczegóły planowanego wyjazdu do Kuwejtu Premiera Donalda Tuska.

15
 

                                                 
11

 Robocza wizyta premiera RP w Kuwejcie, 
http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/archiwum/2130_14320.htm, (pobrano 16.08.2012 r.) 
12

 Prezes Bumaru w składzie delegacji premiera RP Donalda Tuska w Kuwejcie i Katarze, 
http://www.bumar.co/aktualnosci/2008/11/prezes-bumaru-w-skladzie-delegacji-pre..., (pobrano 
15.08.2012 r.) 

13
 Robocze wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza w Iranie i Kuwejcie, 
http://www.msz.gov.pl/24-26,maja,Robocze,wizyty,Ministera,Spraw,Zagranicznych,Wlodzimierza,Ci 
moszewicza,w,Iranie,i,Kuwejcie.,1936.html,(pobrano 10.08.2012 r.) 

14
 Galeria, www.mon.gov.pl/pl/galeria/160, (pobrano 16.08.2012 r.) 

15
 Klich odwiedził Kuwejt, http://www.gover.pl/news/szczegoly/guid/klich-odwiedzil-kuwejt/, (pobrano 
12.07.2012 r.) 

http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/archiwum/2130_14320.htm
http://www.bumar.co/aktualnosci/2008/11/prezes-bumaru-w-skladzie-delegacji-pre
http://www.msz.gov.pl/24-26,maja,Robocze,wizyty,Ministera,Spraw,Zagranicznych,Wlodzimierza,Cimoszewicza,w,Iranie,i,Kuwejcie.,1936.html
http://www.msz.gov.pl/24-26,maja,Robocze,wizyty,Ministera,Spraw,Zagranicznych,Wlodzimierza,Cimoszewicza,w,Iranie,i,Kuwejcie.,1936.html
http://www.mon.gov.pl/pl/galeria/160
http://www.gover.pl/news/szczegoly/guid/klich-odwiedzil-kuwejt/
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Szczególnie ważna wydaje się wizyta w Kuwejcie Ministra Skarbu Aleksandra 
Grada, miała ona miejsce w listopadzie 2008 r. Przedstawiciel państwa polskiego 
spotkał się z kuwejckim Ministrem Finansów, Ministrem Ropy Naftowej, szefem 
Kuwait Investment Auhority, a także osobami reprezentującymi takie firmy jak:  
Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum International, Kuwait Foreign 
Petroleum Exploration Company. Stronę polską reprezentowali między innymi 
przedstawiciele Zakładów Azotowych Puławy, Nafty Polskiej, PKN Orlen, Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Enei, Giełdy Papierów Wartościowych, Lot-u. 
Omawiano możliwości współpracy gospodarczej między Polską i Kuwejtem.

16
 

Z wizyt na niższym szczeblu wymienić można przyjazd do Kuwejtu w marcu 
1992 roku Wiceministra Współpracy z Zagranicą, kolejna wizyta Wiceministra tego 
resortu miała miejsce lipcu 1995 roku. W styczniu 2004 roku Kuwejt odwiedził 
Wiceminister Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej. W kwietniu 1992 r. do Kuwejtu 
wyjechał Wiceminister Spraw Zagranicznych, w marcu 2009 roku w tym kraju 
przebywał Minister Sportu i Turystyki.

17
 

Wspomnieć należy, że w polskim parlamencie powstała w marcu 2012 r. 
Polsko-Kuwejcka Grupa Parlamentarna. Na jej czele stanął przedstawiciel Prawa  
i Sprawiedliwości, zasiadający w fotelu senatora – Stanisław Kogut. Jego zastępcą 
został wybrany senator z Platformy Obywatelskiej, Piotr Zientarski. Cała Grupa 
liczyła 14 osób, z czego 12 było senatorami, a tylko dwóch reprezentowało Sejm.

18
 

Polsko-Kuwejcka Grupa Parlamentarna działała również w poprzednich 
kadencjach Sejmu, ważniejszym wydarzeniem z jej historii był wyjazd do Kuwejtu 
delegacji tej Grupy w kwietniu 2006 r. Polacy spotkali się z Przewodniczącym 
Zgromadzenia Narodowego Przewodniczącym Grupy Kuwejcko-Polskiej, 
Wiceministrem Spraw Zagranicznych, Wiceministrem Zdrowia, Wiceministrem 
Energii i Wiceprzewodniczącym Kuwejckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Strona 
polska podkreśliła, iż pragnie wspierać, kreować współpracę gospodarczą między 
przedsiębiorcami obu krajów. Wydaje się, iż wizyta ta przyniosła wymierne skutki, 
w tym kontekście wymienić należy rozmowy PLL LOT S.A. z partnerem kuwejckim 
(maj tego roku) w sprawie bezpośredniego połączenia lotniczego między Polską  
a Kuwejtem, innym pozytywnym aspektem wizyty delegacji parlamentarnej było 
zwiększenie akcji marketingowej polskich ośrodków wypoczynkowych, w tym 
bliskowschodnim kraju.

19
 

We wrześniu 2004 roku do Polski z wizytą Kuwejcko-Polska Grupa 
Parlamentarna. W Senacie omawiano sprawy związane z wzajemnymi relacjami. 
Przedstawiciel strony polskiej (Marszałek Senatu) stwierdził, że o ile stosunki 
polityczne są wzorcowe, to nadal należy rozwijać stosunki gospodarcze,  
które pozostają, w porównaniu z politycznymi, w tyle. Podobnie ma się rzecz  
z kontaktami na szczeblu parlamentarnym. Przedstawiciel strony kuwejckiej, 
oprócz podziękowań za pomoc Polski i wspieranie Kuwejtu, kiedy został 
zaatakowany przez Irak, zauważył, że wzajemne relacje mogą ulec zagęszczeniu 
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dopiero po obaleniu rządów Husajna w Iraku. Jednocześnie stwierdził, iż strona 
polska powinna zwiększyć działalność promocyjną w Kuwejcie, tak, aby była 
postrzegana jako interesujący pod względem ekonomicznym kraj.

20
  

Podkreślić należy, że również do Polski przybywali z wizytą wysocy 
przedstawiciele państwa kuwejckiego. W maju 1993 r. Polskę odwiedził specjalny 
wysłannik Emira tego bliskowschodniego państwa, była to misja skierowana do 
Prezydenta III Rzeczypospolitej. We wrześniu 1994 roku, październiku 1995 roku, 
wrześniu 2000 roku i wrześniu 2004 roku w Polsce przebywali przedstawiciele 
Parlamentu kuwejckiego. W styczniu 1996 r. w Warszawie miały miejsce rozmowy 
dotyczące relacji między tymi dwoma państwami, stronę polską reprezentował 
Wiceminister Spraw Zagranicznych, kuwejcką zaś tamtejszy zastępca szefa 
Resortu Spraw Zagranicznych. Szczególnie ważnym wydarzeniem był przyjazd do 
Polski w październiku 2003 roku Ministra Spraw Zagranicznych Kuwejtu. Jego 
doniosła rola wynikała z faktu, iż polityk ten otworzył w stolicy państwa polskiego 
Ambasadę Kuwejtu. Z innych ważnych wizyt przedstawicieli Kuwejtu w Polsce 
wymienić należy przyjazd przedstawicieli Kuwejckiego Zarządu Inwestycji (sierpień 
1997), udział Kuwejtczyków w konferencji „Ku wspólnocie demokracji’’ (Warszawa 
czerwiec 2000 r.), odwiedziny Szefa Sztabu Armii Kuwejtu (czerwiec 2005 r.), 
wizytę delegacji Agencji ds. Rolnictwa i Zasobów Rybnych (lipiec 2008) czy 
przyjazd siostry Emira Kuwejtu (kwiecień 2009).

21
 

Wspomnieć również należy, iż w Kuwejcie stara się być aktywna polska 
ambasada. Szczególnie bogaty pod tym względem był 2008 r., przykładowo,  
w sierpniu polski ambasador spotkał się z dwoma kuwejckimi Ministrami: Zdrowia 
oraz Informacji. Z tym pierwszym omawiał sprawy ewentualnego leczenia się 
mieszkańców Kuwejtu w Polsce (przede wszystkim uzdrowiska i sanatoria).  
Z drugim Ministrem rozmawiał o znaczeniu informacji w zbliżeniu obu narodów. 
Uznano potrzebę współpracy między agencjami informacyjnymi obu krajów.  
W lipcu tego samego roku polski dyplomata rozmawiał z kuwejckim Ministrem 
Spraw Wewnętrznych. Tematem rozmowy było poszerzenie współpracy między 
obydwoma krajami. Zauważono, iż coraz więcej Polaków odwiedza ten kraj. 
Również w tym miesiącu nastąpiło spotkanie między polskim dyplomatą  
a Ministrem Ropy Naftowej i Ministrem ds. Elektryczności i Wody. Analizowano 
możliwości współpracy ekonomicznej, obydwie strony zgodziły się, że należy 
wzmocnić istniejące już relacje.

22
  

Interesująco przedstawia się udział Polaków, zamieszkujących w Kuwejcie,  
w wyborach na Prezydenta III Rzeczypospolitej w 2005 roku. Obliczono, że 
przystąpić do nich może 183 obywateli polskich, w I turze głosowało 121 osób 
(66,12% uprawnionych), zdecydowanym zwycięzcą został Donald Tusk, uzyskując  
81 głosów, kolejny kandydat, Lech Kaczyński, uplasował się na drugim miejscu, 
przekonując do siebie 25 Polaków, Marek Borowski zdobył 7, a Henryka Bochniarz 
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3 głosy. Ostatecznie, w drugiej turze, przy frekwencji 76,55% wygrał Donald Tusk 
zdobywając 85 głosów, wyprzedzając Lecha Kaczyńskiego 24 głosami.

23
 

We wrześniu tego roku odbyły się również wybory do polskiego Sejmu  
i Senatu. Na 158 osób uprawnionych do procedury wyborczej przystąpiło 137 osób 
(6 głosów było nieważnych), co świadczyło o wysokiej frekwencji – 86,7%. 
Miażdżące zwycięstwo uzyskała Platforma Obywatelska, zdobywając 67 głosów, 
Prawo i Sprawiedliwość uplasowało się na drugim miejscu z liczbą 25 głosów, 
Sojusz Lewicy Demokratycznej zdobył zaufanie 12 Polaków, a na czwartym 
miejscu znalazła się Socjaldemokracja Polska – 8 głosujących. Ta sama ilość 
Polaków głosowała w wyborach do Senatu, przy czym oddano tylko 3 nieważne 
głosy. Pierwsze miejsce uzyskał Krzysztof Piesiewicz (72), drugie Marek Rocki 
(62), trzecie Zbigniew Romaszewski (50) a czwarte Ewa Tomaszewska (38).

24
 

Niewątpliwie kontakty między Polską i Kuwejtem pozostawiają wiele do 
życzenia. Strona polska powinna zintensyfikować działania, których celem byłoby 
rzeczywista poprawa relacji o charakterze gospodarczym. W tym kontekście 
pamiętać należy o innych krajach, które niekoniecznie przyjaźnie zapatrywałyby się 
na te relacje, obawiając się, iż stracą swój monopol w decydowaniu o tym, co 
dzieje się na Bliskim Wschodzie. Nie oznacza to jednak, że Polska skazana jest na 
bycie drugorzędnym aktorem politycznym na Bliskim Wschodzie. 
 

Streszczenie 
Autor przeanalizował najważniejsze dokumenty, jakie zawarły między sobą 

Kuwejt i III Rzeczpospolita. Opisał wizyty przedstawicieli władz kuwejckich  
w Polsce i władz polskich w Kuwejcie. Wspomniał o udziale polskich i kuwejckich 
przedsiębiorstw w wymianie handlowej.  

 
Summary 
The author has analyzed the most important documents signed between the 

State of Kuwait and the Third Republic of Poland. He described the visit to State of 
Kuwait government officials in Poland and the Polish authorities in the State of 
Kuwait. He mentioned the participation of Polish and Kuwaiti companies in the 
trade. 
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