Białoruś – Informacje ogólne:
Ogólnie należy uważać na miejscowych kierowców
jeżdżących po zmroku bez świateł, zapominających
nagminnie o kierunkowskazach i parkujących bez
świateł na pasie. Wszystkie oznaczenia są w cyrylicy co
dodatkowo pogarsza komunikację.
Prędkość
Należy ściśle przestrzegać limitów prędkości
wprowadzanych znakami drogowymi. Dla
samochodów osobowych, samochodów z przyczepą
oraz ciężarowych poniżej 3,5 t limity prędkości wynoszą:

w terenie zabudowanym poza terenem zabudowanym autostrady -

lub

km/h
km/h
km/h

Kierowcy z prawem jazdy poniżej 2 lat – max

km/h.

Samochody ciężarowe powyżej 3,5 t mogą poruszać się w terenie zabudowanym

km/h,

poza terenem zabudowanym
km/h.
Limity te mogą być modyfikowane znakami drogowymi.
Pasy
Obowiązkowe z przodu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.
Światła
Światła mijania powinny być włączone w porze dziennej w okresach osłabionej widoczności,
a także kiedy pojazd holuje lub jest holowany.
Do wyposażenia obowiązkowego zaliczamy:
•apteczka pierwszej pomocy, która powinna zawierać: 10% roztwór amoniaku, walidol,
jodyna, bandaże sterylne i elastyczne, wata, plastry opatrunkowe, opaska uciskowa, nożyczki
z zaokrąglonymi końcówkami, rękawiczki chirurgiczne, chusteczki higieniczne. Jej zawartość
często bywa kontrolowana.
•trójkąt ostrzegawczy – nie wymagany od jednośladów,
•gaśnica,
•koło zapasowe,

opony zimowe

- obowiązkowe od połowy listopada do połowy marca

Do elementów zalecanych, ale nie obowiązkowych, należą: kamizelka odblaskowa i
podstawowe części zamienne.
Dozwolone jest używanie opon kolcowanych lub łańcuchów śniegowych, jeżeli warstwa
śniegu lub lodu znajduje się na drodze.
Ponadto, jeżeli podróżujemy z przyczepą i jest ona szersza od pojazdu ciągnącego, nasz
pojazd musi posiadać dodatkowe lusterka boczne.
Przy wjeździe na teren Białorusi potrzebne Ci będą:
paszport ważny jeszcze co najmniej 3 miesiące ponad planowany termin wyjazdu z
Białorusi,
wiza: krótkoterminowa (jednokrotna, dwukrotna oraz wielokrotna) lub długoterminowa
(wielokrotna) uprawniające do pobytu na okres czasu określony w wizie, lecz zasadniczo nie
dłuższy niż 90 dni w roku kalendarzowym licząc od daty pierwszego wjazdu.
Wizę można uzyskać w urzędach konsularnych Białorusi w Warszawie, Gdańsku,
Białymstoku i Białej Podlaskiej. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy.
Od ubiegających się o wizy wymagane są następujące dokumenty: wniosek wizowy, jedno
zdjęcie, ważny dokument podróży, dokumenty potwierdzające cel podróży oraz zapewniające
pokrycie kosztów pomocy medycznej, pokwitowanie dokonania opłaty oraz ewentualnie inne
dokumenty.
Przejeżdżając tranzytem przez terytorium Białorusi musisz posiadać białoruską wizę
tranzytową.
•prawo jazdy (międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane),
•dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym pojazdu,
•ubezpieczenie pojazdu - OC,
•Zielona Karta,
•polisa ubezpieczenia medycznego honorowana na terytorium Białorusi
Kontrola posiadania przez obywateli RP ubezpieczenia medycznego odbywa się przy
wjeździe na terytorium Białorusi, w przejściach granicznych, podczas rejestracji w hotelach i
urzędach meldunkowych, tj. rejonowych Wydziałach ds. Obywatelstwa i Migracji. Informacji
w sprawie punktów sprzedaży polis ubezpieczenia medycznego oraz ich cen udzielają urzędy
konsularne Republiki Białorusi w Polsce.
Warto również pamiętać o ubezpieczeniu od NNW .
w przypadku wyjazdu samochodem firmowym warto mieć przy sobie upoważnienie od firmy
leasingowej napisane w języku angielskim/ rosyjskim. Podróżujący pożyczonym
samochodem i/lub przyczepą obowiązani są posiadać notarialną umowę użyczenia środka
transportu.
Odpowiednie środki pieniężne
Przyjeżdżający na Białoruś powinni mieć przy sobie środki pieniężne o równowartości 50
stawek bazowych, czyli 5.000.000 BYR (około 500 EUR) na każdy miesiąc pobytu. W
przypadku krótszego pobytu niż miesiąc - powinni posiadać kwotę równoważną 2 stawkom
bazowym, czyli 200 000 BYR (około 20 EUR) na każdy dzień pobytu.
Istnieje obowiązek wypełniania podczas odprawy paszportowej tzw. kart migracyjnych.
Rygorystycznie jest wymagane, by przyjeżdżający zamieszkiwali wyłącznie w miejscu
zarejestrowania pobytu. Karta migracyjna podlega zwrotowi podczas wyjazdu z terytorium

Białorusi. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego w terminie 5 dni roboczych od
chwili wjazdu na Białoruś pociąga za sobą konsekwencje prawne w postaci kary
upomnienia lub kary grzywny w wysokości do 20 stawek bazowych, czyli 2 000 000 BYR
(około 200 euro) z deportacją lub bez deportacji.
Na granicy opłaca się także podatek drogowy.
Na Białorusi część dróg objęta jest elektronicznym systemem poboru opłat w systemie
BelToll. Opłaty pobierane są w szczególności od pojazdów zarejestrowanych poza Unią
Celną (Białoruś, Rosja i Kazachstan) oraz wszystkich pojazdów powyżej 3,5 tony
ładowności. Mapę płatnych dróg i cennik znajdziesz w internecie.
Alkoholu we krwi kierowcy władze nie tolerują całkiem - 0,00 promila. Kierowca
prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu karany jest mandatem w wysokości od 15 do 35
jednostek (1 jedn. = 100 000 BYR) i zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 3 lat lub
więzieniem. Identyczne kary stosowane są za jazdę pod wpływem narkotyków.
Telefon
Prowadzenie rozmów przez telefon komórkowy w czasie jazdy jest zabronione, chyba że
korzystamy z zestawu głośnomówiącego lub bezprzewodowej słuchawki na ucho.
Dzieci
Dzieci do lat 12 muszą podróżować z tyłu, z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń
zabezpieczających.
Obowiązki posiadacza samochodu wynikające z podpisanej deklaracji
Przy wjeździe do Republiki Białoruskiej deklaruje się czasowy wjazd samochodu
(maksymalnie do 3 miesięcy). Jego przedłużenie (do 1 roku) można uzyskać we właściwym,
ze względu na miejsce pobytu, urzędzie celnym (przed upływem ważności dotychczasowego
dokumentu).
Podpisując deklaracje wjazdu na teren Białorusi na czas określony - jako właściciel pojazdu
zobowiązujesz się jednocześnie do przestrzegania zakazu użyczania i kierowania środkiem
transportu przez osoby trzecie w czasie gdy nie ma Cię w pojeździe. Złamanie tego zakazu,
grozi konfiskatą pojazdu przez białoruski urząd celny oraz nałożeniem na właściciela pojazdu
wysokich opłat skarbowych, sięgających nawet kilkuset milionów białoruskich rubli (1
EURO = 11 000 BYR). Do czasu ich uiszczenia możesz otrzymać zakaz opuszczania
terytorium Białorusi.
W przypadku kradzieży lub utraty samochodu na terytorium Białorusi fakt ten należy
niezwłocznie zgłosić do odpowiednich władz białoruskich (milicja, urząd celny). Nie
dopełnienie tych formalności, może być powodem oskarżenia właściciela samochodu o
nieprzestrzeganie zasad określonych w deklaracji.
Poza niewielką zamkniętą strefą czarnobylską na południu, nie ma utrudnień w podróżowaniu
po kraju. Przebywanie w strefie nadgranicznej wymaga zezwolenia wydanego przez MSW wstęp możliwy jest tylko po uzyskaniu specjalnej przepustki.
Należy liczyć ze sporadycznymi trudnościami z zatankowaniem (duże odległości między
stacjami paliwowymi, benzyna 98-oktanowa dostępna tylko na nielicznych stacjach). W
nowoczesnych stacjach benzynowych w większych miastach i przy głównych trasach za
paliwo cudzoziemcy muszą płacić dolarami lub euro; w małych miejscowościach - wyłącznie
rublami białoruskimi.

Ważne telefony
112 - Europejski numer alarmowy
102 - Policja
101 - Straż
103 - Pogotowie
(+37517) 388 52 01 - Ambasada RP w Mińsku
(+37517) 388 52 31 – Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku

