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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-41-10  
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

- o ratyfikacji Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Białorusi o zasadach małego 
ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie 
dnia 12 lutego 2010 r. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 
 

 
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
podaje do powszechnej wiadomości: 

 
 
 
 

W dniu 12 lutego 2010 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu 

granicznego, w następującym brzmieniu: 

 
 
Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że:  
 
– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej 

zawartych, 
 
– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

 
– będzie niezmiennie zachowywana. 

 
 
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
 
 

Dano w Warszawie, dnia                    
 
 
 

 
PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

 
 
 
PREZES RADY MINISTRÓW 
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Projekt 

 

 

U S T A W A 

z dnia                             

 

o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w 

Warszawie  

dnia 12 lutego 2010 r. 

 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie 

dnia 12 lutego 2010 r. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Umowa 

mi~dzy Rz~dem Rzeczypospolitej Polskiej 


a Rz~dem Republiki Bialorusi 

o zasadach malego ruchu granicznego 


RZ'ld Rzeczypospolitej Polskiej i RZ'ld Republiki Bialorusi zwane 
dalej "Umawiaj'lcymi si<;: Stronami", 

dzialaj'lc stosownie do postanowien Traktatu mi<;:dzy Rzecz~spolit'l 
Polsk'l a Republik'l Bialorusi 0 dobrym s'lsiedztwie i przyjaznej wsp61pracy, 
sporz'ldzonego w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 roku, 

kieruj'lc si<;: pragnieniem rozwijania stosunk6w i pogl<;:biania 
wsp61pracy polsko - bialoruskiej we wszystkich dziedzinach, 

d'lz'lc do wprowadzenia wzajemnych ulatwien przy przekraczaniu 
granicy przez mieszkanc6w strefy przygranicznej, 

uzgodnily, co nast<;:puje: 

Artykull 

Niniejsza Umowa okresla zasady malego ruchu granicznego pomi<;:dzy 
Panstwami Umawiaj'lcych si<;: Stron. 

Artykul2 

1. Na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje si<;: nast<;:puj'lce definicje: 
a) maly ruch graniczny - regulame przekraczanie wsp61nej granicy 

Panstw Umawiaj'lcych si<;: Stron przez mieszkanc6w strefy przygranicznej 
Panstwa jednej Umawiaj'lcej si<;: Strony w celu przebywania w strefie 
przygranicznej Panstwa drugiej Umawiaj'lcej si<;: Strony ze wzgl<;:d6w 
spolecznych, kulturalnych lub rodzinnych oraz z uzasadnionych powod6w 
ekonomicznych, kt6re wedlug przepis6w wewn<;:trznych Panstwa drugiej 
Umawiaj'lcej si<;: Strony nie s'l uznawane za dzialalnosc zarobkowCl., przez 
okres nieprzekraczaj'lcy limit6w czasu ustanowionych w niniejszej Umowie; 

b) strefa przygraniczna - obszar jednostek podzialu administracyjnego 
Panstw Umawiaj'lcych si<;: Stron, wymienionych w Za1'lczniku nr 1 do 
niniejszej Umowy, si<;:gaj'lcy nie dalej niz 30 kilometr6w od wsp61nej 
granicy. lezeli cz<;:sc takiej jednostki podzialu administracyjnego jest 
polozona w odleglosci mi<;:dzy 30 a 50 kilometrem od linii granicy, uznaje 
si<;: j'l mimo tego za cz<;:sc strefy przygranicznej; 

c) wamy dokument podrozy dokument uprawniaj'lcy jego 
posiadacza do przekraczania wsp6lnej granicy Panstw Umawiaj'lcych si<;: 
Stron; 
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d) zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach malego 
granicznego, zwane dalej zezwoleniem - dokument uprawniajl:\.cy posiadacza 
do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu w strefie przygranicznej Paristw 
Umawiajl:\.cych si~ Stron w ramach malego ruchu granicznego, na warunkach 
ustalonych w niniejszej Umowie; 

ruchu 

e) mieszkaricy strefy przygranicznej osoby posiadajl:\.ce 
udokumentowane miejsce stalego zamieszkania w strefie przygranicznej 
przez okres nie krotszy niz 3 lata. 

2. Postanowienia mmeJszej Umowy dotyczl:\. rowniez 
wspolmalzonkow, maloletnich i pelnoletnich dzieci, w tym 
przysposobionych, pozostajl:\.cych na utrzymaniu osob okreslonych w ust~pie 
1 litera e) niniejszego artykulu, a takZe maloletnich i pelnoletnich dzieci, 
w tym przysposobionych pozostajl:\.cych na utrzymaniu ich 
wspolmalzonkow, nawet jesli posiadajl:\. miejsce stalego zamieszkania 
w strefie przygranicznej przez okres krotszy niz 3 lata. 

Artykul3 

1. Mieszkaricy strefy przygranicznej, posiadajl:\.cy zezwolenia, wydane 
przez wlasciwe organy Republiki Bialorusi, mogl:\. wjezdzac, przebywac 
i wyjezdzac z terytorium strefy przygranicznej Republiki Bialorusi, 
w ramach male go ruchu granicznego, po spelnieniu nast~pujl:\.cych 
warunkow: 

a) przedstawil:\. warne zezwolenie i warny dokument podrozy, bez 
wypelniania karty migracyjnej przy wjezdzie na terytorium Republiki 
Bialorusi; 

b) nie sl:\. osobami, ktorych wjazd na terytorium Republiki Bialorusi 
jest zakazany lub niepozl:\.dany ze wzgl~du na przepisy wewn~trzne; 

c) nie Sl:\. uwazani za osoby stanowil:\.ce zagrozenie dla porzl:\.dku 
publicznego, bezpieczeristwa wewn~trznego, zdrowia publicznego Republiki 
Bialorusi i nie Sl:\. osobami, ktorym odmowiono wjazdu (ub pobytu 
w Republice Bialorusi. 

2. Mieszkaricy strefy przygranicznej, posiadajl:\.cy zezwolenia, wydane 
przez wlasciwe organy Rzeczypospolitej Polskiej, mogl:\. wjezdzac, 
przebywac i wyjezdzac z terytorium strefy przygranicznej Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach malego ruchu granicznego, po spelnieniu nast~pujl:\.cych 
warunkow: 

a) przedstawil:\. warne zezwolenie; 
b) nie Sl:\. osobami, wobec ktorych dokonano wpisu do ceI6w odmowy 

wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS); 
c) nie Sl:\. uwazani za osoby stanowil:\.ce zagrozenie dla porzl:\.dku 

publicznego, bezpieczenstwa wewn~trznego, zdrowia publicznego lub 
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r stosunk6w mi~dzynarodowych Panstw Umawiaj'tCych si~ Stron, ani lei 
Q zadnego z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, a w szczeg61nosci nie 

dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celow odmowy 
wjazdu w krajowych bazach danych panstw czlonkowskich Unii 
Europejskiej. 

3. Mieszkancy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 
przebywaj'lcy w strefie nadgranicznej Republiki Bialorusi w ramach malego 
ruchu granicznego, nie potrzebuj'l zezwolenia na pobyt w strefie 
nadgranicznej Republiki Bialorusi. 

Artykllt 4 

Zezwolenie uprawnia jego posiadacza do przekraczania wspolnej 
granicy oraz pobytu w strefie przygranicznej Panstwa drugiej Umawiaj'lcej 
si~ Strony do 30 dni kazdorazowo od dnia przekroczenia granicy, ale nie 
wi~cej niz l'lcznie 90 dni w okresie kazdych 6 miesi~cy liczonych od dnia 
pierwszego przekroczenia granicy. 

Artykllt 5 

1. Zezwolenie moZe bye wydane mieszkancom strefy przygranicznej 
Republiki Bialorusi, ktorzy: 

a) posiadaj'l wazny dokument podrozy; 
b) okaz'l dokumenty potwierdzaj'lce posiadanie mleJsca stalego 

zamieszkania w strefie przygranicznej przez Okres nie krotszy niz 3 lata oraz 
istnienie uzasadnionych powodow do cz~stego przekraczania granicy Panstw 
Umawiaj'lcych si~ Stron w ramach malego ruchu granicznego; 

c) nie S'l osobami, wobec ktorych dokonano wpisu do celow 
odmowy wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS); 

d) nie S'l uwazani za osoby stanowi'lce zagrozenie dla porz'ldku 
publicznego, bezpieczenstwa wewn~trznego, zdrowia publicznego lub 
stosunk6w mi~dzynarodowych Panstw Umawiaj'lcych silt Stron, ani tez 
zadnego z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, a w szczeg6lnosci nie 
dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do cel6w odmowy 
wjazdu w krajowych bazach danych panstw czlonkowskich Unii 
Europejskiej. 

2. Zezwolenie moze bye wydane mieszkancom strefy przygranicznej 
Rzeczypospolitej Polskiej, ktorzy: 

a) posiadaj'l wazny dokument podrozy; 
b) okaz'l dokumenty potwierdzaj'lce fakt posiadania miejsca stalego 

zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krotszy nil. 3 lata oraz 
istnienie uzasadnionych powodow do cz~stego przekraczania granicy Panstw 
Umawiaj'lcych si~ Stron w ramach malego ruchu granicznego; 

:! 
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g) wskazanie na prawo pobytu i przemieszczania si~ w granicach 
strefy przygranicznej, okreslonej w Zal'\.czniku nr 1 do niniejszej Umowy; 
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d) 

nie Sq osobami, ktorych wjazd na terytorium Republiki Bialorusi 
jest zakazany lub niepozqdany ze wzgl~du na przepisy wewn~trzne; 

nie Sq uwazani za osoby stanowiqce zagrozenie dla 
bezpieczenstwa wewn~trznego, porzqdku publicznego, zdrowia publicznego 
Republiki Bialorusi i nie Sq osobami, ktorym odmowiono wjazdu lub pobytu 
na terytorium Republiki B ialorusi. 

3. Dokumenty potwierdzajqce posiadanie mleJsca stalego 
zamieszkania w strefie przygranicznej Sq wymienione w Zalqczniku nr 2 do 
niniejszej Umowy. 

Artykuf6 

1. Pierwsze zezwolenie jest wydawane mieszkancowi strefy 
przygranicznej na okres waznosci 2 lat, lecz nie dluzszy niz okres waZnosci 
dokumentu podrozy. 

2. Kolejne zezwolenia Sq wydawane na okres waZnosci 5 lat, lecz nie 
dluzszy niz okres waznosci dokumentu podrozy, pod warunkiem, ze osoba 
wnioskujqca korzystala z poprzedniego zezwolenia zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy oraz przepisami dotyczqcymi wjazdu, 
pobytu i wyjazdu z terytorium Pans twa Umawiajqcej si~ Strony, ktorego 
wlasciwy organ wydal zezwolenie. 

Artykuf7 

1. Zezwolenie, wydawane przez wlasciwe organy Panstw 
Umawiajqcych si~ Stron, posiada zabezpieczenia i specyfikacje techniczne 
zgodne z odpowiednimi przepisami Panstw Umawiaj'\.cych si~ Stron. 

2. Zezwolenie wydawane przez wlasciwe organy Panstw 
Umawiaj'\.cych si~ Stron zawiera fotografi~ posiadacza zezwolenia oraz 
nast~puj'\.ce informacje: 

a) nazw~ w j~zyku polskim i bialoruskim; 

b) seri~ i numer zezwolenia; 

c) imi~/imiona, nazwisko/nazwiska, dat~ urodzenia, plec posiadacza 


zezwolenia; 
d) obywatelstwo stalego zamieszkania posiadacza 

zezwolenia; 
e) organ wydaj'\.cy, dat~ wydania i okres waZnosci zezwolenia; 
f) seri~ i numer waznego dokumentu podrozy, na podstawie ktorego 

wydano zezwolenie; 

http:wydaj'\.cy
http:nast~puj'\.ce


i 
h) zapls, ze posiadacz zezwolenia me jest 

przemieszczania sift poza strefft przygranicznq oraz ze kazde naruszenie 
zasad malego ruchu granicznego powoduje odpowiedzialnose przewidzianq 

uprawOlony 

~ 	 prawem wewnfttrznym Panstwa Umawiajqcej sift Strony na kt6rej terytorium 
dokonano naruszenia. 

Artykuf 8 

I. Wlasciwe organy Panstw Umawiajqcych sift Stron, przed 
wejsciem w zycie niniejszej Umowy, dokonajq w drodze dyplomatycznej 
wymiany wzor6w zezwolen. 

2. Wlasciwe organy Panstw Umawiajqcych sift Stron powiadamiajq 
sift wzajernnie 0 zmianach we wzorach zezwolen przynajrnniej na 30 dni 
przed ich wprowadzeniem, przekazujqc jednoczesnie nowe wzory zezwolen. 

Artykuf 9 

1. Wlasciwe organy Panstw Umawiajqcych sift Stron wydajq 
zezwolenia w mozliwie kr6tkim czasie, ale nie dluzszym niz 60 dni 
kalendarzowych od dnia przyjftcia wniosku wraz z wymaganymi 
dokumentami. W wyjqtkowych przypadkach okres ten moze bye 
przedluzon y do 90 dni kalendarzowych. 

2. Szczeg6lowe zasady wydawania zezwolen oraz gromadzenia 
i przetwarzania danych zwiqzanych z wydawaniem zezwolen zostanq 
okreslone przez wlasciwe organy Panstw Umawiajqcych sift Stron stosownie 
do ich przepis6w wewnfttrznych. 

3. Wykaz organ6w Panstw Umawiajqcych sift Stron, wyznaczonych 
do przyjmowania wniosk6w 0 wydanie zezwolenia oraz do wydawania 
zezwolen, zawiera Zalqcznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

Artykuf 10 

1. Oplata za przyjftcie i rozpatrzenie wniosku 0 wydanie zezwolenia 
wynosi 20 euro. 

2. Zwolnione z oplaty Sq nastftpujqce kategorie os6b: 

a) osoby niepelnosprawne; 

b) emeryci I rencisci; 

c) dzieci w wieku do lat 18. 

3. Wlasciwe organy Panstw Umawiajqcych sift Stron dokonujq 

w drodze dyplomatycznej wymiany wzor6w dokument6w, potwierdzajqcych 
przynaleznose os6b do kategorii wymienionych w ustftpie 2 literach a) i b) 
niniejszego artykulu. 



Artykulll 

1. Osoby uprawnione do przekraczania wspolnej granicy Panstw 
U mawiaj'lcych si~ Stron w ramach malego ruchu granicznego podczas 
pobytu na terytorium Panstwa drugiej Umawiaj'lcej sil( Strony S'l 
zobowi'lzane do przestrzegania porz'ldku prawnego tego Panstwa. 

2. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad malego ruchu 
granicznego, ustanowionych mmeJsz", Umowt1., kazde z Panstw 
Umawiaj'lcych si~ Stron stosuje odpowiedzialnosc przewidzian'l w swoich 
przepisach wewn<ttrznych. 

3. Wlasciwe organy Panstw Umawiaj",cych si<t Stron informuj'l si~ 
wzajemnie, w drodze dyplomatycznej, 0 przepisach wewn<ttrznych 
dotycz",cych odpowiedzialnosci za naruszenia zasad malego ruchu 
granicznego, a w przypadku zmian przed dniem ich wejscia w zycie. 

Artykut 12 

1. Wlasciwe organy Panstwa jednej z Umawiaj",cych si<t Stron na 
pisemny wniosek wlaSciwych organow Paftstwa drugiej Umawiaj'lcej si<t 
Strony przyjmuj", niezwlocznie, nie p6iniej niz w ciqgu 72 godzin od 
momentu przekazania wniosku, na terytorium swojego Paftstwa osob<t 
znajduj'lc'l si<t na terytorium Paftstwa drugiej Umawiaj",cej si<t Strony 
w przypadku naruszenia przez ni", zasad rnalego ruchu granicznego 
ustanowionych niniejsz", Urnow'l' 

2. Pisemny wniosek, 0 ktorym mowa w ust<tpie 1, zawiera: 
a) irni<t/imiona, nazwisko/nazwiska, dat<t urodzenia osoby, ktora 

naruszyla zasady malego ruchu granicznego oraz jej fotografi<t; 
b) obywatelstwo osoby, ktora naruszyla zasady malego ruchu 

gramcznego; 
c) seri<t i numer zezwolenia i dokumentu podrozy (0 ile posiada); 
d) dat<t i miejsce ujawnienia naruszenia zasad malego ruchu 

gramcznego; 
e) proponowan'l dat<t i miejsce przekazania. 
3. W przypadku, gdy przekazanie osoby nie jest mozliwe, wlasciwe 

organy Paftstwa jednej Umawiaj'lcej si<t Strony inforrnuj", 0 tym fakcie 
wlasciwe organy Paftstwa drugiej Umawiaj'lcej si<t Strony i ustalaj", nowy 
termin przekazania osoby, jednak nie poiniej nii 6 miesi<tcy Iicz",c od dnia 
przekazania pierwszego wniosku 0 przyj<tcie osoby. 

4. Organami, 0 ktorych mowa w ust<tpie 1 s'" Pdnomocnicy 
Graniczni Paftstw Umawiaj",cych si~ Stron. 



granic~ Panstw Umawiaj~cych 

ubezpieczenia zdrowotnego 
gwarantujqcej plac6wce opieki medycznej pokrycie 

5. Pelnomocnicy Graniczni Panstw Umawiaj~cych si~ Stron 
okreSlaj~ tryb wyst~powania z pisemnymi wnioskami 0 przekazanie os6b 
wymienionych w ust~pie 1 niniejszego artykulu. 

Artykul13 

1. Mieszkaniec strefy przygranicznej, kt6rego zezwolenie lub wamy 
dokument podr6zy zostal utracony, uszkodzony lub zniszczony w czasie 
pobytu na terytorium Panstwa drugiej Umawiaj~cej si~ Strony, zobowi~zany 
jest niezwlocznie powiadomic 0 tym fakcie Straz Graniczn~ na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a na terytorium Republiki Bialorusi - organ spraw 
wewn~trznych, kt6re w oparciu 0 zgloszenie bezplatnie wydadz~ 

zaswiadczenie, potwierdzaj~ce fakt takiego zgloszenia. 
2. Mieszkaniec strefy przygranicznej, kt6ry otrzymal zaswiadczenie, 

o ktorym mowa w ust~pie 1 niniejszego artykulu, jest zobowi~zany 

w terminie nie dluzszym niz 48 godzin od chwili otrzymania takiego 
zaswiadczenia stawic si~ w przejsciu granicznym na granicy Panstw 
Umawiajqcych si~ Stron w celu dopelnienia niezb~dnych formalnosci 
zwiqzanych z powrotem do panstwa stalego pobytu. 

3. Tryb przekazania mieszkanc6w strefy przygranicznej, 0 kt6rych 
mowa w ust~pie 1 niniejszego artykulu jest okreSlany przez Pelnomocnik6w 
Granicznych Panstw Umawiaj~cych si~ Stron. 

Artykul14 

1. Mieszkancy strefy przygranicznej podr6Zuj~cy w ramach malego 
ruchu granicznego mog~ przekraczac wsp6ln~ granic~ Panstw 
Umawiajqcych si~ Stron przez przejscia graniczne przeznaczone dia ruchu 
osobowego. 

2. Wlasciwe organy Panstw Umawiaj~cych si~ Stron kontroluj~ 

osoby, przekraczaj~ce wsp6In~ granic~ w ramach malego ruchu granicznego, 
zgodnie z prawem wewn~trznym, bez stemplowania zezwolen oraz 
dokument6w podr6zy przy wjezdzie i wyjezdzie. 

Artykul15 

1. Mieszkancy strefy przygramczneJ, przekraczaj~cy wsp6ln~ 

si~ Stron w ramach matego ruchu 
granicznego, powinni posiadac dokument potwierdzaj~cy zawarcie umowy 

(polis~ 	 ubezpieczeniowq, certyfikat) , 
poniesionych koszt6w 
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leczenia w stanach naglych i nast~pstw nieszcz~sliwych wypadk6w oraz 
koszt6w transportu sanitamego do panstwa miejsca stalego zamieszkania. 

2. Dokument, 0 ktorym mowa w ust~pie 1 niniejszego artykulu, 
powinien spelniae nast~puj£lce warunki: 

a) bye wazny przez caly okres pobytu na terytorium Panstwa drugiej 
Umawiaj£lcej si~ Strony, nie krocej jednak niz 14 dni; 

b) potwierdzae wysokose sumy gwarancYJneJ ubezpieczenia 
w kwocie co najmniej 20000 euro. 

Artykul16 

1. Kazda z Umawiaj£lcych si~ Stron moze, z uwagi na porz£ldek 
publiczny, bezpieczenstwo lub ochron~ zdrowia publicznego, zawiesic 
stosowanie postanowien niniejszej Umowy w calosci lub cz~sci. Decyzja 
o zawieszeniu powinna bye notyfikowana w drodze dyplomatycznej drugiej 
Umawiaj£lcej si~ Stronie nie poiniej niz 48 godzin przed wprowadzeniem jej 
w zycie. 

2. Umawiaj£lca si~ Strona, ktora zawiesila stosowanie w calosci lub 
cz~sci postanowien niniejszej U mowy z przyczyn, 0 kt6rych mowa w ust~pie 
1 niniejszego artykulu, notyfikuje drugiej Umawiaj£lcej si~ Stronie uchylenie 
tej decyzji niezwlocznie po ustaniu przyczyn jej podj~cia. 

Artykul17 

Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie ogranicza prawa kazdej 
z Umawiaj£lcych si~ Stron do odmowy wydania zezwolenia, jego 
uniewa.znienia lub cofni~cia, odmowy wjazdu lub pobytu na terytorium 
wlasnego Panstwa mieszkanca strefy przygranicznej Panstwa drugiej 
Umawiaj£lcej si~ Strony, jezeli wynika to z przepisow prawa wewn~trznego 
tego Panstwa. 

Artykul18 

I. W razie potrzeby Umawiaj£lce si~ Strony wymieniaj£l si~ w drodze 
dyplomatycznej i nformacj ami i konsultuj£l si~ w sprawach dotYCZ£lcych 
wykonywania niniejszej Umowy. 

2. Konsultacje przeprowadza si~, w razie potrzeby, na wniosek 
jednej z Umawiaj£lcych si~ Stron, jednak nie rzadziej niz raz w roku. 

Artykul19 

Zalqczniki or 1 3 do niniejszej Umowy stanowiqjej integralnq cz~sc. 
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Artykul20 

Za obopoln<l zgod<l Umawiaj<lcych si~ Stron do niniejszej Umowy 
rnog<l bye wnoszone zrniany i uzupelnienia w formie protokolow, 
stanowi<lcych integraln<l cz~se niniejszej Urnowy i wchodz<lcych w zycie 
w trybie okreslonyrn w artykule 21 ust~p I niniejszej Urnowy. 

Artykul21 

1. U rnowa niniejsza wchodzi w zycie trzydziestego dnia po dniu 
otrzymania drog<l dyplornatyczn<l pOwiejszej z not, w ktorych Urnawiaj<lce 
si~ Strony poinforrnuj<l si~ wzajernnie 0 zakoilczeniu procedur 
wewn~trznych niezb~dnych dla wejscia w zycie niniejszej Umowy. 

2. Urnowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreslony, Moze bye 
ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez kazd<l z Umawiaj<lcych si~ 
Stron; w takirn przypadku utraci moc prawn<l po uplywie szesedziesi~ciu dni 
od dnia otrzymania noty inforrnuj<lcej 0 wypowiedzeniu. 

Umow~ niniejsz<l sporz<ldzono w H~,'-?OJ...)'c:. dnia ~2 luJtgo 20-10 roku, 
w dwoch egzemplarzach, kazdy w j~zykach polskim, bialoruskirn, 
rosyjskim i angielskim, przy czyrn wszystkie teksty rnaj<l jednakow<l moc. 
W razie rozbieznosci przy ich interpretacji tekst angielski u wazany b~dzie 
za rozstrzygaj<lcy. 

Z upowaznienia Z upowa.znienia 
RZ<ldu Rzeczypospolitej Polskiej RZ<ldu Republiki ialorusi 

~~~~ 



Zalqcznik nr 1 
do Umowy mi~dzy Rzqdem 
Rzeczypospolitej Polskiej a 
Rz'tdem Republiki Bialorusi 
o zasadach malego ruchu 
gramcznego 

WYKAZ 
jednostek podzialu administracyjnego 
znajduj'tcych si~ w strefie przygranicznej: 

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

Wojewodztwo lubelskie (gmina, gmina miejska, miasto): 

1. B iala Podlaska (gmina) 
2. Biala Podlaska (miasto) 
3. Dctbowa Kloda (gmina) 
4. Dorohusk (gmina) 
5. Hanna (gmina) 
6. Hansk (gmina) 
7. Jablon (gmina) 
8. Janow Podlaski (gmina) 
9. Koden (gmina) 
10. Konstantynow (gmina) 
11. Lesna Podlaska (gmina) 
12. Lomazy (gmina) 
13. Mictdzyrzec Podlaski (gmina miejska) 
14. Mictdzyrzec Podlaski (gmina) 
15. Piszczac (gmina) 
16. Poded worze (gmina) 
17. Rokitno (gmina) 
18. Rossosz (gmina) 
19. Ruda-Huta (gmina) 
20. Sawin (gmina) 
21. Slawatycze (gmina) 
22. Sosnowica (gmina) 
23. Sosnowka (gmina) 
24. S tary B rus (gmina) 
25. Terespol (gmina miejska) 
26. Terespol (gmina) 
27. Tuczna (gmina) 
28. Urszulin (gmina) 
29. Wierzbica (gmina) 
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30. Wisznice (gmina) 
31. Wlodawa (gmina) 
32. Wlodawa (miasto) 
33. Wola Uhruska (gmina) 
34. Wyryki (gmina) 
35. Zalesie (gmina) 

Wojewodztwo mazowieckie (gmina, miasto): 

36. Huszlew (gmina) 
37. Losice (gmina) 
38. Losice (miasto) 
39. Platerow (gmina) 
40. Samaki (gmina) 
41. Stara Komica (gmina) 

Wojewodztwo podlaskie (gmina, miasto): 

42. Augustow (miasto) 
43. Bialowieza (gmina) 
44. Bielsk Podlaski (gmina) 
45. Bielsk Podlaski (miasto) 
46. Bocki (gmina) 
47. Czama Bialostocka (gmina) 
48. Czama Bialostocka (miasto) 
49. Czeremcha (gmina) 
50. Czyze (gmina) 
51. D'I.browa Bialostocka (gmina) 
52. D~browa Bialostocka (miasto) 
53. Dubicze Cerkiewne (gmina) 
54. Dziadkowice (gmina) 
55. Giby (gmina) 
56. Grodek (gmina) 
57. Hajnowka (gmina) 
58. Hajnowka (miasto) 
59. Janow (gmina) 
60. Kleszczele (gmina) 
61. Kleszczele (miasto) 
62. Krasnopol (gmina) 
63. Krynki (gmina) 
64. Krynki (miasto) 
65. Kuznica (gmina) 
66. Lipsk (gmina) 

t' t""'" u,\,'~j';~"":;c",;J "", ,'r:,;,,,""'"""",' 



i 
.' ·~"'''C""·1'.,:gj,,,,.$·i .I.;:,,,';.;,.,,.~ .. , ..K'. s .. ,oo "">'K,',J/0"' ."..........":,, ~.:"K;;;,:·:,yi..,...• ';·.
:w. 

i 
l 

~ 
f' 

: 

67. Michalowo (gmina) 
68. Michalowo (miasto) 
69. Mielnik (gmina) 
70. Milejczyce (gmina) 
71. Narew (gmina) 
72. Narewka (gmina) 
73. Nowinka (gmina) 
74. Nowy Dw6r (gmina) 
75. Nurzec-Stacja (gmina) 
76. OrIa (gmina) 
77. Plaska (gmina) 
78. Punsk (gmina) 
79. Sejny (gmina) 
80. Sejny (miasto) 
81. Sidra (gmina) 
82. Siemiatycze (gmina) 
83. S iemiatycze (miasto) 
84. Sok61ka (gmina) 
85. Sok6lka (miasto) 
86. Suchowola (gmina) 
87. Suchowola (miasto) 
88. Suprasl (gmina) 
89. Suprasl (miasto) 
90. Sztabin (gmina) 
91. Szudzialowo (gmina) 
92. Zablud6w (gmina) 
93. Zablud6w (miasto) 

- na terytorium Republiki Bialorusi: 

Obw6d brzeski: 

1. Brest 
2. Damachaiiski pasialkovy Savet 
3. Znamienski sielski Savet 
4. Kliejnikauski sielski Savet 
5. Lyscyc~i siefs~ Savet 
6. Matykalski sielski Savet 
7. Muhaviecki sielski Savet 
8. Radvanicki sielski Savet 
9. Stradecki sielski Savet 
10. Telminski sielski Savet 
11. Tamaseiiski sielski Sa vet 
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12. Camaucycki sielski Savet k 
13. Cemienski sielski Savet 
14. Vysokaje 
15. Zabinka 
16. Zabinkauski sielski Savet 
17. Lieninski sielski Savet 
18. Aziacki sielski Savet 
19. Rakitnicki sielski Savet 
20. Sciapankauski ~iejski Savet 
21. Hmialeuski sielski Savet 
22. Kamianiec 
23. Belavezski sielski Savet 
24. Viarhovicki sieiski Savet 
25. Vidamlianski sielski Savet 
26. Vojski sielski S~vet 
27. Vouchynski sielski Savet 
28. Dmitrovicki sielski Savet 
29. Kalenkovicki sielski Savet 
30. Kamianiukski sielski Savet 
31. Navickavicki sielski Savet 
32. Agarodnicki si~lski Savet 
33. Pieliscanski sielski Savet 
34. Recicki sielski Savet 
35. Rasnianski sielski Savet 
36. Ratajcycki sielski Savet 
37. Malaryta 
38. Vialikarycki sielski Savet 
39. Hvoznicki sielski Savet 
40. Lukauski sielski Savet 
41. Malarycki sielski Savet 
42. Oltuski sielski Savet 
43. Arehauskisieiski Savet 
44. Hacislauski sielski Savet 
45. Pruzany 
46. Vialikaseiski sielski Savet 
47. Makrouski sielski Savet 
48. Pruzanski sielski Savet 
49. Staravolski sielski Savet 
50. Suhapolski sielski Savet 
51. Sarasouski pasialkovy Savet 
52 . Scarcouski sielski Savet 
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Obw6d grodzienski: 

53. 	 Vaukavysk 
54. 	 Hrodna 
55. 	 Hliadavicki sielski Savet 
56. 	 Hudzievicki sielski Savet 
57. 	 Vierdamicki sielski Savet 
58. 	 Dabravoiski sielski Savet 
59. 	 Niazbodzicki sielski Savet 
60. 	 Navadvorski sielski Savet 
61. 	 Porazaiiski pasialkovy Savet 
62. 	 Svislacki sieiski Savet 
63. 	 Subacki sielski Savet 
64. 	 Sylavicki sielski Savet 
65. 	 Krasnasieiski 
66. 	 Ros 
67. 	 Roski pasialkovy Savet 
68. 	 Skidziel 
69. 	 Bierastavicki sielski Savet 
70. 	 Viarejkaiiski sieiski Savet 
71. 	 Viercialiskaiiski sielski Savet 
72. 	 Hnieznaiiski sieiski Savet 
73. 	 Hozski sielski Savet 
74. 	 Indurski sielski Savet 
75. 	 K vasoiiski sielski Savet 
76. 	 Kaniuchoiiski sielski Savet 
77. 	 Kapcioiiski sielski Savet 
78. 	 Makaraviecki sielski Savet 
79. 	 Malabierastaviecki sielski Savet 
80. 	 Abuchoiiski sielski Savet 
81. 	 Adeiski sielski Savet 
82. 	 Alieksycki sielski Savet 
83. 	 Parchimauski sielski Savet 
84. 	 Pahranicny pasialkovy Savet 
85. 	 Padlabienski sielski Savet 
86. 	 Putryskauski sielski Savet 
87. 	 Repliiiski sielski Savet 

88. 
89. 

Sapockinski pasialkovy Savet 

Ejsmantauski sielski Savet 
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Zalqcznik nr 2 
do Umowy mi~dzy Rzetdem 
Rzeczypospolitej Polskiej a 
Rzetdem Republiki Bialorusi 
o zasadach malego ruchu 
gramcznego 

DOKUMENTY 
potwierdzajetce posiadanie miejsca 
stalego zamieszkania w strefie 
przygrankznej: 

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
a) dowod osobisty; 
b) zaswiadczenie 0 miejscu stalego zamieszkania wystawione przez 
wlasciwe organy polskie; 
c) karta pobytu. 

- na terytorium Republiki Bialorusi: 
a) paszport obywatela Republiki Bialorusi ze stemplem 0 rejestracji 
w miejscu zamieszkania; 
b) karta pobytu w Republice Bialorusi ze stemplem 0 rejestracji 
w miejscu zamieszkania; 
c) zaswiadczenie 0 rejestracji w miejscu zamieszkania. 
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do Umowy mi~dzy RZ'tdem 
Rzeczypospolitej Polskiej a 
RZ'tdem Republiki Bialorusi 
o zasadach malego ruchu 
gramcznego 

ORGANY 
wlasciwe do przyjrnowania wnioskow 0 

wydanie zezwolenia na przekraczanie 
granicy w ramach malego ruchu 
granicznego oraz do wydawania 
zezwolen na przekraczanie granicy w 
ramach malego ruchu granicznego: 

dla mieszkancow strefy przygranicznej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
a) Konsulat Generalny Republiki Bialorusi w Bialymstoku; 
b) Konsulat Republiki Bialorusi w Bialej Podlaskiej. 

- dla mieszkancow strefy przygranicznej na terytorium Republiki Bialorusi: 
a) Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Brzesciu; 
b) Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

1. Potrzeba i cel zawarcia Umowy 

Głównym celem zawarcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  

a  Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego jest wprowadzenie 

ułatwień w przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej przez mieszkańców strefy 

przygranicznej, ułatwienie wzajemnych kontaktów między nimi oraz rozwój różnych dziedzin 

współpracy w strefie przygranicznej. 

 Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na 

zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia 

Konwencji z Schengen, upoważniło państwa członkowskie Unii Europejskiej do zawierania 

umów o małym ruchu granicznym z sąsiadującymi państwami trzecimi, pod warunkiem  

że postanowienia takich umów są zgodne z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu.  

W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej dało to podstawę prawną do zawarcia z Republiką 

Białorusi umowy o zasadach małego ruchu granicznego. 

W dniu 25 października 2007 r. Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji zatwierdzili  Założenia do umów z Białorusią, Federacją 

Rosyjską i Ukrainą o małym ruchu granicznym.  

 Dnia 7 lutego 2008 r. w Mińsku w trakcie spotkania konsultacyjnego kierownictw 

departamentów konsularnych Polski i Białorusi dokonano wymiany projektów ramowych tej 

Umowy. Przeprowadzono cztery rundy negocjacji (pierwsza odbyła się w Warszawie 14 i 15 

stycznia 2008 r., druga w Mińsku 23 i 24 lipca 2008 r., trzecia w Warszawie 29 i 30 

października 2008 r., czwarta w Mińsku 16 i 17 grudnia 2008 r.). Rozmowy doprowadziły  

do uzgodnienia tekstu przedmiotowej Umowy. 

 W dniu 16 kwietnia 2009 r., zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) 

nr  1931/2006, projekt Umowy przekazany został Komisji Europejskiej, w celu 

skonsultowania w zakresie jego zgodności z postanowieniami rozporządzenia. Komisja 

Europejska w dniu 23 czerwca 2009 r., pismem Dyrektora Generalnego p. Jonathana Faula, 

Nr JLS/C1/VED(2009) 9231 pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt Umowy. 
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  Postanowienia projektu określają m.in. zasady małego ruchu granicznego  między 

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, w tym warunki przekraczania granicy  

w ramach małego ruchu granicznego, zasady i czas pobytu w strefie przygranicznej, tryb  

i warunki wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 

granicznego, wysokość opłat za wydanie zezwolenia oraz sankcje stosowane wobec osób 

naruszających zasady małego ruchu granicznego. 

 

2. Różnice między dotychczasowym i projektowanym stanem prawnym 

 Obecnie ruch osobowy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białorusi jest 

regulowany Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Białorusi o ruchu osobowym, która weszła w życie dnia 21 grudnia 2007 r. W Umowie tej 

brak jest uregulowań odnoszących się do małego ruchu granicznego. Zasady tego ruchu 

stanowią odstępstwo od ogólnych zasad regulujących kontrolę graniczną osób 

przekraczających zewnętrzne granice państw członkowskich Unii Europejskiej, określonych 

w rozporządzeniu (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca  

2006 r. ustanawiającym wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez 

granice (kodeks graniczny Schengen). Odstępstwo to zostało prawnie usankcjonowane 

przepisami wspomnianego wyżej rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego przepisy dotyczące małego 

ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich 

i zmieniającego postanowienia Konwencji z Schengen. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 

2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, 

których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, 

których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, z obowiązku wizowego zostali zwolnieni 

obywatele państw trzecich znajdujących się na liście w załączniku I do tego rozporządzenia, 

którzy są posiadaczami zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 

granicznego, gdy korzystają oni ze swojego prawa w ramach zasad małego ruchu 

granicznego. Oznacza to, że z ułatwień przewidzianych postanowieniami projektu 

przedmiotowej Umowy będą mogli skorzystać nie tylko obywatele Republiki Białorusi 

będący mieszkańcami białoruskiej strefy przygranicznej, ale również obywatele państw 

trzecich będący mieszkańcami tej strefy. Ułatwienia te, na zasadzie wzajemności, będą 
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dotyczyły także obywateli państw trzecich będących mieszkańcami polskiej strefy 

przygranicznej. 

Artykuł 1 Umowy określa jej zakres przedmiotowy, natomiast w artykule 2 ustala się 

definicje podstawowych pojęć stosowanych w Umowie, takich jak: mały ruch graniczny, 

strefa przygraniczna, ważny dokument podróży, zezwolenie na przekraczanie granicy 

w  ramach małego ruchu granicznego, mieszkańcy strefy przygranicznej – zgodnie 

z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1931/2006. W celu uniknięcia ewentualnych 

nadużyć przyjmuje się zasadę, że za mieszkańców strefy przygranicznej uznaje się osoby 

posiadające tam miejsce stałego zamieszkania przez okres przynajmniej 3 lat. 

W artykule 3 określa się warunki, po spełnieniu których mieszkańcy strefy 

przygranicznej mogą przekraczać wspólną granicę państw Umawiających się Stron; są one 

odwzorowane na zasadach ustanowionych w cytowanym wyżej rozporządzeniu (WE)  

nr 1931/2006. 

W artykule 4 określone zostały limity czasu pobytu w strefie przygranicznej 

posiadaczy zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego; 

mieszczą się one w ramach limitów określonych wspomnianym rozporządzeniem (WE) 

nr 1931/2006. 

W artykule 5 określa się warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać zezwolenie.  

W odniesieniu do mieszkańców białoruskiej strefy przygranicznej uwzględniono w nich brak 

wpisu do celów odmowy wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen oraz brak zastrzeżeń 

w kwestiach zagrożeń dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia 

publicznego i stosunków międzynarodowych, zgodnie z wymogami określonymi  

w rozporządzeniu (WE) nr 1931/2006.  

W artykule 6 wprowadza się zasadę, że pierwsze zezwolenie jest wydawane na okres  

2 lat, a następne – po spełnieniu określonych warunków – na okres 5 lat, co pozostaje  

w zgodzie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1931/2006. 

W artykule 7 ustala się zakres zabezpieczeń i specyfikacji technicznych dokumentu 

zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz zakres 

informacji w nim zawartych. 
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W artykule 8 przewiduje się wzajemne udostępnianie wzorów zezwoleń na 

przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzajemne informowanie się 

przez Strony o zmianach w zezwoleniach. 

W artykule 9 określa się terminy wydawania zezwoleń oraz przewiduje się prawo 

Stron do ustalenia przepisami wewnętrznymi szczegółowych zasad wydawania zezwoleń. 

W artykule 10 ustala się wysokość opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku  

o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego na  

20 euro. Kwota ta mieści się w granicach ustalonych postanowieniami rozporządzenia (WE) 

nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego 

przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw 

członkowskich i zmieniającego postanowienia Konwencji z Schengen (od 0 do 60 euro). 

Ustalając opłatę w tej wysokości wzięto pod uwagę minimalne koszty administracyjne 

związane z rozpatrywaniem wniosków. Wzorem umowy o zasadach małego ruchu 

granicznego z Ukrainą uwzględniono  następujące kategorie osób zwolnionych  z opłaty:  

a) osoby niepełnosprawne, b) emeryci i renciści, c) dzieci w wieku do lat 18. 

W artykule 11 nakłada się na osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu 

granicznego obowiązek przestrzegania porządku prawnego drugiego państwa oraz przewiduje 

się stosowanie sankcji za naruszenie zasad małego ruchu granicznego, co odpowiada zasadom 

ustalonym w prawie wspólnotowym.  

W artykule 12 określa się zasady przyjmowania przez każdą z Umawiających  

się Stron osób, które naruszyły zasady małego ruchu granicznego, ustanowione w Umowie. 

Artykuł 13 ustala zasady postępowania w przypadku utraty, uszkodzenia  

lub zniszczenia zezwolenia względnie dokumentu podróży. 

W artykule 14 określa się przejścia graniczne, przez które można przekraczać granicę 

w ramach małego ruchu granicznego oraz ustala się zasady kontroli osób przekraczających 

granicę w ramach małego ruchu granicznego, zgodnie z prawem wspólnotowym. 

W artykule 15 ustala się, analogicznie jak w zaaprobowanej przez Komisję Europejską 

Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy  

o zasadach małego ruchu granicznego, że mieszkańcy strefy przygranicznej, przekraczający 

wspólną granicę państw Umawiających się Stron w ramach małego ruchu granicznego, 

powinni posiadać dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia zdrowotnego. 

Ubezpieczenie to ma gwarantować placówce opieki medycznej zwrot poniesionych kosztów 
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leczenia w stanach nagłych i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów transportu 

sanitarnego do państwa stałego zamieszkania. Określono również warunki, jakie powinien 

spełniać ten dokument.  

W artykule 16 przewiduje się możliwość zawieszenia stosowania Umowy w całości 

lub części i określa się warunki, na jakich można tego dokonać. 

W artykule 17 ustanawia się możliwość odmowy wydania zezwolenia  

na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, odmowy wjazdu lub pobytu 

mieszkańcowi strefy przygranicznej ze względu na przepisy prawa wewnętrznego. 

W artykule 18 ustala się tryb wymiany informacji i konsultacji między Umawiającymi 

się Stronami. 

W artykule 19 określa się, że załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

Artykuł 20 ustala zasady wnoszenia zmian do Umowy, natomiast w artykule 21 

określa się tryb wejścia w życie Umowy, a także jej wypowiedzenia. 

Załącznik nr 1 zawiera wykaz jednostek podziału administracyjnego znajdujących się 

w strefie przygranicznej. Jako jednostkę podziału administracyjnego najpełniej 

odpowiadającą postanowieniom rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego przepisy dotyczące małego 

ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich  

i zmieniającego postanowienia Konwencji z Schengen przyjęto po stronie polskiej gminy  

i miasta, a po stronie białoruskiej – sielsoviety i miasta. W odróżnieniu od umowy o małym 

ruchu granicznym z Ukrainą, w załączniku do przedmiotowej Umowy zrezygnowano 

z wymieniania wszystkich miejscowości wchodzących w skład strefy przygranicznej. Spis 

taki okazał się trudny do sporządzenia w praktyce z uwagi na niejednoznaczne rozumienie 

terminu „miejscowość” oraz istotne rozbieżności między rejestrami miejscowości 

prowadzonymi przez władze centralne i lokalne. Wymienienie w załączniku miast i gmin oraz 

miast i sielsovietów dostosowuje treść załącznika do postanowień rozporządzenia (WE) 

nr 1931/2006, które operuje pojęciem „jednostki podziału administracyjnego”, a nie 

„miejscowości”. Wymienienie takich jednostek pozwala na pełną identyfikację miejsca 

zamieszkania w strefie przygranicznej oraz wyklucza ewentualność pominięcia jakiejś 

miejscowości. 
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Załącznik nr 2 zawiera wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie miejsca 

stałego zamieszkania w strefie przygranicznej. 

W Załączniku nr 3 określono organy właściwe do przyjmowania wniosków o wydanie 

zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz do wydawania 

zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. Przewiduje się, 

zgodnie z Założeniami do umów z Białorusią, Federacją Rosyjską i Ukrainą o małym ruchu 

granicznym, że  organami właściwymi do wykonywania tych czynności będą: Konsul 

Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu i Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, których 

urzędy znajdują się w strefie przygranicznej.  Po stronie białoruskiej będą to Konsulat 

Generalny Republiki Białorusi w Białymstoku i Konsulat Generalny Republiki Białorusi        

w Białej Podlaskiej. 

 

3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne i prawne 

związane z wejściem w życie Umowy 

Ustanowienie zasad małego ruchu granicznego w stosunkach między Rzecząpospolitą 

Polską a Republiką Białorusi będzie kolejnym, obok Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, która weszła  

w życie dnia 21 grudnia 2007 r., elementem infrastruktury prawnej tworzącej system ułatwień 

w ruchu osobowym między obydwoma państwami. Rozwiązania przyjęte  

w Umowie będą sprzyjać rozwojowi wszechstronnej współpracy transgranicznej  

obu państw.   

Postanowienia Umowy ustanawiają wymierne korzyści dla mieszkańców strefy 

przygranicznej, w tym osób pochodzenia polskiego zamieszkałych w białoruskiej strefie 

przygranicznej, polegające na ułatwieniu bezpośrednich kontaktów ze względów 

społecznych, kulturalnych, rodzinnych i ekonomicznych. 

Związanie się Umową nie będzie miało ujemnego wpływu na gospodarkę, rynek pracy 

i rozwój regionalny; przeciwnie, może być elementem sprzyjającym rozwojowi w tych 

dziedzinach. 

Stosowanie Umowy nie będzie generować zagrożeń dla porządku publicznego  

i bezpieczeństwa państwa. Wnioski o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy  

w ramach małego ruchu granicznego będą rozpatrywane przez konsulów z wykorzystaniem  
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przepisów i procedur przewidzianych dla rozpatrywania wniosków o wydanie wizy, w tym 

sprawdzeń w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

jest niepożądany oraz w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). 

Stosowanie Umowy wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów z budżetu 

państwa. Szacowane koszty, które poniesie Minister Spraw Zagranicznych w związku  

z dostosowaniem Konsulatów Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu i Grodnie 

do obsługi spraw związanych z małym ruchem granicznym (m.in. przyjmowanie wniosków  

o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego  

oraz wydawanie tych zezwoleń), będą się składać z: 

– kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy: wynagrodzenie złotowe, dodatek 

zagraniczny, składki na ZUS i FP, wynagrodzenie walutowe, wydatki 

rzeczowo-administracyjne, itp. (8 konsulów – 8 x 270 000 zł, 8 ryczałtów 

miejscowych – 8 x 16 000 zł) – 2 300 000 zł rocznie, 

– koszty remontu i modernizacji urzędów konsularnych (m.in. przygotowanie 

dodatkowych okienek oraz poszerzenie pomieszczeń przeznaczonych do 

obsługi interesantów, a także poszerzenie i przygotowanie dodatkowej 

powierzchni biurowej, poprawa infrastruktury związanej  

z bezpieczeństwem urzędów konsularnych) – 180 000 zł. 

Wysokość ponoszonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kosztów 

wyprodukowania blankietów dokumentów na potrzeby małego ruchu granicznego  

(100.000 x 30 zł) koszty przebudowy systemów informatycznych (OCD Kuźnica  

i OC Bobrowniki – 60 000 zł), zakup dodatkowego serwera wraz z dodatkową macierzą 

dyskową i oprogramowaniem, utworzenie i wyposażenie dodatkowych czterech miejsc pracy 

(UdsC – 392 000 zł) szacowana jest na  752 000 zł.  

 Wysokość wpływów do budżetu państwa z tytułu pobierania opłat za przyjęcie  

i rozpatrzenie wniosków o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego 

ruchu granicznego będzie zależna od liczby mieszkańców białoruskiej strefy przygranicznej 

zainteresowanych otrzymaniem takich zezwoleń; szacuje się, że liczba ta może wynosić  

ok. 100.000 osób, co przy ustalonej w projekcie umowy kwocie 20 euro opłaty za wydanie 

zezwolenia pozwala oceniać wpływy na 2 000 000 euro rocznie. 
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 Skutki finansowe wynikające z realizacji Umowy powinny zostać sfinansowane  

w ramach wydatków zaplanowanych na rok 2009 i 2010 w części 45 – sprawy zagraniczne 

oraz w części 42 – sprawy wewnętrzne. 

Wejście w życie Umowy nie spowoduje konieczności dokonania odpowiednich zmian           

w prawie, jako że niezbędne regulacje zostały wprowadzone w związku z wejściem w życie 

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy  

o zasadach małego ruchu granicznego, sporządzonej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r.   

Projekt Umowy został poddany konsultacji z Komisją Europejską, zgodnie z art. 13 

ust. 2  rozporządzenia (WE) nr 1931/2006. Komisja Europejska w dniu 23 czerwca 2009 r. 

pismem Dyrektora Generalnego p. Jonathana Faula, Nr JLS/C1/VED(2009) 9231  pozytywnie 

zaopiniowała przedłożony jej projekt. 

 

4. Tryb związania Rzeczpospolitej Polskiej Umową 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach 

międzynarodowych (Dz. U. Nr 39,  poz. 443, z późn. zm.) związanie Rzeczypospolitej 

Polskie Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi       

o zasadach małego ruchu granicznego nastąpi w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, ponieważ Umowa ta spełnia przesłanki określone w art. 89 ust. 1 pkt 5 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, 

z  późn. zm.). Postanowienia Umowy dotyczą bowiem regulacji związanych z zasadami 

małego ruchu granicznego, które są zawarte w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.                     

o cudzoziemcach ( tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.).  
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