BIAŁORUŚ
INFORMACJE PODSTAWOWE
Czas oczekiwania na wizę:
1 tydzień lub 2 dni robocze w trybie ekspresowym.

WIZY
Wiza turystyczna:
Wiza turystyczna wiąże się z wykupieniem wycieczki z przewodnikiem.
Wiza biznesowa:
Wiza biznesowa jednokrotna lub dwukrotna do 30 dni - wymogi:
•

paszport

•

fotografia

•

wniosek wizowy

•

ubezpieczenie na czas ważności wizy (firma AXA lub Europa)

•

zaproszenie biznesowe według wzoru (wiza krótkoterminowa)

Wiza biznesowa wielokrotna – 3-miesięczna lub roczna:
•

paszport

•

fotografia

•

wniosek wizowy

•

zaświadczenie o zatrudnieniu

•

ubezpieczenie na czas ważności wizy (firma AXA lub Europa)

•

zaproszenie do wizy wielokrotnej według wzoru (wiza długoterminowa) – oryginał, pismoprośba z firmy skierowane do ambasady Białorusi o wydanie wizy wielokrotnej
kopia kontraktu pomiędzy firmą wysyłającą pracownika, a firmą zapraszającą z Białorusi
(kontrakt musi pokrywać pełen okres wizy i musi być opieczętowany oryginalnymi
pieczątkami)

•

oryginał wypisu z rejestru gospodarczego firmy białoruskiej

•

kopia poprzedniej zrealizowanej białoruskiej wizy biznesowej.

DODATKOWE INFORMACJE
Wniosek powinien być wypełniony na komputerze (wszystkie pola muszą być uzupełnione).
Weco-Travel może pomóc w zorganizowaniu ubezpieczenia na czas wyjazdu. W przypadku
obcokrajowców wymagana jest karta pobytu.
Podpis na wniosku wizowym i upoważnieniu musi być taki sam jak w paszporcie. W przypadku wiz
rocznych jest duże prawdopodobieństwo odmowy przyznania takiej wizy i zastąpienie jej inna wiza,
krótszą.

Uwaga:
Z dniem 27 lipca 2018 roku wprowadza się możliwość bezwizowego wjazdu na terytorium Republiki
Białoruś na termin nie więcej niż trzydzieści dób wyłącznie przez przejście graniczne “Lotnisko
Narodowe “Mińsk” dla obywateli 74 państw, w tym Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowe przepisy dotyczą tylko osób, podróżujących samolotami w obie strony (przylot i odlot z lotniska
“Mińsk”). Ruch bezwizowy nie obejmuje: osób, przylatujących do Białorusi samolotami z Rosji oraz
osób, planujących wylecieć na teren Rosji (te loty są traktowane, jako wewnętrzne, nie są objęte
kontrolą graniczną);
Dla przekroczenia granicy Republiki Białoruś obcokrajowiec powinien posiadać:
ważny paszport, ubezpieczenie zdrowotne, środki płatnicze (co najmniej 49 Rubli białoruskich, co
w przeliczeniu wynosi 23 EURO (na 01.01.2018) na każdy dzień pobytu);
Nie są wymagane żadne zaproszenia, potwierdzenie rezerwacji hotelu, podanie adresu zamieszkania,
zameldowanie i inne formalności.
Dzień przylotu i dzień odlotu uważane są za całe dni bezwizowego pobytu. Ilość wjazdów do Białorusi
w ramach regulowanych przez Dekret Nr.8 nie jest ograniczona, jednak ilość dni pobytu nie może
przekraczać 90 dni w ciągu półrocza dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i 90 dni w ciągu roku dla
obywateli innych państw.

Przepisy dotyczą tylko osób, podróżujących samolotami w obie strony (przylot i odlot z lotniska
“Mińsk”). Ruch bezwizowy nie obejmuje osób, przylatujących do Białorusi samolotami z Rosji oraz
osób, planujących wylecieć na teren Rosji (te loty są traktowane, jako wewnętrzne, nie są objęte
kontrolą graniczną). Dla przekroczenia granicy Republiki Białoruś obcokrajowiec powinien posiadać:
ważny paszport i ubezpieczenie.

