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Szanowni Panstwo! 

Ambasada Republiki Bialorus w Rzeczypospolitej Polskiej rna zaszczyt 
poinformowa6 co nastypuje. 

Strona Bialoruska wprowadza dodatkowe srodki, kt6re sq. niezbydne w celu 
zapobiezenia rozprzestrzenianiu siy koronawirusa COVID-19, w tym 
zmniejszenie obciq.zen administracyjnych dla os6b prawnych i os6b fizycznych. 

Dekret Prezydenta Republiki Bialorus z dnia 19 maja 2020 roku nr 172 
"0 przedluzeniu terminu waznosci dokument6w" przewiduje przedluzenie 
termin6w waznosci niekt6rych zaswiadczen oraz innych dokument6w na okres 
trzech miesiycy, jezeli wygasniecie ich terminu waznosci przypada na okres 
od dnia 30 kwietnia 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku. Wykaz zaswiadczen 
oraz innych dokument6w, kt6rych termin waznosci siy przedluza, jest ustalony 
przez Rzq.d Republiki Bialorus. 

Zgodnie z Rozporzq.dzeniem Rady Ministr6w Republiki Bialorus z dnia 
20 maja 2020 roku nr 299 "0 dokumentach, kt6rych termin waznosci jest 
przedluzony" z mocy prawa przedluza siy na trzy miesiq.ce termin waznosci, 
miydzy innymi, paszport6w obywateli Republiki Bialorus oraz zaswiadczen 
na powr6t do Republiki Bialorus, jezeli wygasniecie ich terminu waznosci 
przypada na okres od dnia 30 kwietnia 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku, bez 
koniecznosci uzyskania nowych dokument6w. 
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Ponadto zgodnie z Rozporz'!dzeniem Rady Ministr6w Republiki Bialorus 
z dnia 24 kwietnia 2020 roku nr 256 "0 zmianach w Rozporz'!dzeniu Rady 
Ministr6w Republiki Bialorus z dnia 25 marca 2020 roku nr. 171" w stosunku do 
srodk6w transportu kolowego, zarejestrowanych w Republice Bialorus 
i wykorzystywanych do mittdzynarodowych przewoz6w, na 30 dni 
kalendarzowych przedluza sitt termin waznosci, jesli wygasa on do dnia 30 maja 
2020 roku: 

- certyfikat6w 0 dopuszczeniu srodk6w transportu do miydzynarodowych 
przewoz6w towar6w pod plombami i pieczyciami celnymi; 

- pozwolen 0 dopuszczeniu srodk6w transportu (za wyj'!tkiem ci'!gnik6w, 
przyczep i naczep do nich) do ruchu drogowego; 

- miydzynarodowych certyfikat6w badania technicznego srodk6w 
transportu; 

- certyfikat6w kontroli technicznych, wydawanych przy potwierdzeniu 
zgodnosci srodk6w transportu normom technicznym EKMT. 

Przedluzenie terminu waznosci dokument6w nie wyklucza prawa 
do uzyskania nowych dokument6w. 

Ambasada zwraca sitt z uprzejm'! prosb'! o uwzglydnienie tych informacji 
przy przekraczaniu granicy przez obywateli i srodki transportu Republiki 
Bialorus oraz przy przewozie towar6w. 

Wladimir Czuszew 

Ambasador 


