
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Białorusi o ruchu osobowym 

„Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Białoruś, zwane dalej "Stronami", w celu 
uregulowania zasad wjazdu, wyjazdu, czasowego pobytu i podróŜowania tranzytem przez 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium Republiki Białoruś obywateli obydwu 
państw, uzgodniły, co następuje: 

Artykuł 1 
  

Obywatele jednej Strony, bez względu na miejsce stałego zamieszkania, mogą wjeŜdŜać, 
wyjeŜdŜać, czasowo przebywać i podróŜować tranzytem przez terytorium drugiej Strony na 
podstawie wiz oraz waŜnych dokumentów podróŜy wymienionych w niniejszej Umowie. 
Właściwe organy jednej Strony wydają obywatelom drugiej Strony wizy, uprawniające 
do pobytu na jej terytorium do 180 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu (90 dni w 
ciągu 6 miesięcy). 

  
Artykuł 2 

  
Jako podstawę wydania wizy właściwy organ jednej Strony zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym, moŜe zaŜądać przedstawienia przez obywatela drugiej Strony, ubiegającego się 
o wizę, ubezpieczenia medycznego, dokumentów potwierdzających cel podróŜy 
oraz posiadanie środków na utrzymanie, zakwaterowanie i powrót. 
  

Artykuł 3 
  

Dokumentami podróŜy stwierdzającymi toŜsamość do celów niniejszej Umowy są: 
1. Dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej: 
a paszport; 
b)paszport dyplomatyczny; 
c)paszport słuŜbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych; 
d)ksiąŜeczka Ŝeglarska; 
e)paszport tymczasowy;  
  
2. Dla obywateli Republiki Białoruś: 
a)paszport obywatela Republiki Białoruś wydany w ustalonym trybie dla wyjazdu za granicę; 
b)paszport dyplomatyczny; 
c)paszport słuŜbowy; 
d)narodowy dokument toŜsamości marynarza; 
e)zaświadczenie na powrót (tylko na powrót do Republiki Białoruś). 
  
Właściwe organy Stron niezwłocznie informują się wzajemnie o wszelkich zmianach 
w wykazie dokumentów, wymienionych w niniejszym artykule. 

  
  

Artykuł 4 
  

Obywatele jednej Strony, posiadający waŜne paszporty dyplomatyczne, mogą wjeŜdŜać, 
przebywać na terytorium drugiej Strony przez okres do 30 dni od dnia przekroczenia granicy, 
wyjeŜdŜać, a takŜe podróŜować tranzytem, bez wiz, z wyłączeniem osób skierowanych 
do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych 
i przedstawicielstwach organizacji międzynarodowych, mających siedzibę na jej terytorium 
oraz towarzyszących im członków rodzin pozostających z nimi we wspólnocie domowej. 
  



Artykuł 5 
  

Obywatele Republiki Białoruś, posiadający zaświadczenie na powrót do Republiki Białoruś, 
przedstawicielstwach takŜe obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy utracili waŜne 
dokumenty podróŜy stwierdzające toŜsamość i otrzymali paszport tymczasowy 
Rzeczypospolitej Polskiej, nie mają obowiązku uzyskania wizy wyjazdowej i tranzytowej 
na powrót do Państwa, którego są obywatelami. 
  

Artykuł 6 
  

Obywatele Republiki Białoruś, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 
lub zezwolenie na– na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających wykonywanie 
tych przewozów lub wniosku narodowego stowarzyszenia przewoźników drogowych Strony 
wnioskującej. 

  
Artykuł 13 

  
Właściwe organy jednej Strony wydają wizy uprawniające do wielokrotnych wjazdów 
z waŜnością do jednego roku, z tym,Ŝe łączny czas pobytu nie moŜe przekroczyć 90 dni 
liczonych w okresie 6 miesięcy, obywatelom drugiej Strony podróŜującym w celu 
utrzymywania kontaktów rodzinnych, a zwłaszcza w celu odwiedzenia najbliŜszych 
krewnych. 
  

Artykuł 14 
  

Strony poinformują się wzajemnie w drodze wymiany not dyplomatycznych o wysokości 
opłat za wydanie wiz obywatelom drugiej Strony. 
  

Artykuł 15 
  

Właściwe organy Stron zwalniają z opłat wizowych następujące kategorie osób: 
a) dzieci poniŜej 6 roku Ŝycia; 
b) uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i towarzyszących im nauczycieli, 
którzy podróŜują w celu podjęcia studiów na wyŜszej uczelni lub udziału w szkoleniach, 
c) naukowców, wyjeŜdŜających w celu prowadzenia badań naukowych, 
d) w indywidualnych przypadkach lub na zasadzie wzajemności – uczestników imprez 
o charakterze kulturalnym, naukowo-technicznym, sportowym, po przedłoŜeniu 
potwierdzających to dokumentów, jeśli przybycie na terytorium drugiej Strony wiąŜe się 
ze wspieraniem zainteresowań kulturalnych, interesów w dziedzinie polityki zagranicznej, 
polityki współpracy rozwojowej lub w innych społecznie waŜnych dziedzinach. 
  

Artykuł 16 
  

Właściwe organy Stron wydają kolejowemu personelowi słuŜbowemu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Republiki Białoruś przekraczającemu polsko - białoruską granicę państwową 
w związku z wykonywaniem obowiązków słuŜbowych wizy uprawniające do wielokrotnych 
wjazdów z waŜnością do jednego roku – na podstawie wniosku przedłoŜonego przez 
właściwe organy Stron. WyŜej wymienione osoby przekraczają polsko-białoruską granicę 
państwową na podstawie waŜnych dokumentów podróŜy stwierdzających toŜsamość, wiz 
oraz list imiennych, na których będzie potwierdzane przekraczanie granicy. 
  

 
 



Artykuł 17 
  

Obywatelom Stron, którzy z powodu siły wyŜszej nie mają moŜliwości opuszczenia 
terytorium jednej ze Stron w terminie wskazanym w wizie, waŜność wizy zgodnie 
z ustawodawstwem Strony przyjmującej, przedłuŜa się na okres niezbędny do powrotu 
do kraju zamieszkania. 
  

Artykuł 18 
  

W sytuacjach wyjątkowych, w interesie bezpieczeństwa narodowego, ochrony porządku 
publicznego lub zdrowia obywateli, Strony zachowują prawo do czasowego zawieszenia 
stosowania niniejszej Umowy w całości lub części. Strona, która podjęła taką decyzję, w jak 
najkrótszym czasie, ale nie później, niŜ na 7 dni przed jej wejściem w Ŝycie, informuje 
w drodze dyplomatycznej drugą Stronę o podjęciu takich działań i odpowiednio 
o ich odwołaniu.  
  

Artykuł 19 
  
Strony regularnie, przynajmniej raz w roku, będą odbywać konsultacje dotyczące stosowania 
przepisów niniejszej Umowy. 

  
Artykuł 20 

  
1. Umowa niniejsza nie ogranicza prawa właściwych organów jednej Strony do odmowy 
wjazdu lub ograniczenia okresu pobytu obywateli drugiej Strony na swoim terytorium, jeŜeli 
wynika to z przepisów ustawodawstwa wewnętrznego lub obowiązujących umów 
międzynarodowych. 
2. Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają zobowiązań wynikających z innych 
obowiązujących umów dwustronnych. 
  

Artykuł 21 
  

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w Ŝycie z dniem 
otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia o spełnieniu przez Strony stosownych 
procedur wewnątrzpaństwowych, koniecznych do jej wejścia w Ŝycie. Strony zgadzają się na 
tymczasowe stosowanie niniejszej Umowy od dnia 21 grudnia 2007 roku. 
2. Strony uzgodniły, Ŝe Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białoruś o ruchu osobowym, sporządzona w Mińsku dnia 26 sierpnia 2003 roku, 
przestanie obowiązywać z dniem 21 grudnia 2007 roku. 
3. Umowa niniejsza moŜe zostać zmieniona lub uzupełniona za obopólna zgodą Stron 
za pomocą wymiany not. 
4. KaŜda ze Stron moŜe wypowiedzieć niniejszą Umowę, jeŜeli powiadomi o tym drugą 
Stronę w formie pisemnej w drodze dyplomatycznej. W takim przypadku Umowa utraci moc 
po upływie dziewięćdziesięciu dni od dnia otrzymania przez drugą Stronę takiego 
powiadomienia”. 
  
 
 
 

Tekst umowy z: www.belembassy.org 


