
Tryb zwiedzania przez obywateli państw obcych Parku Narodowego Puszcza Białowieska: 
 
1. Niniejszy dokument określa tryb pobytu w celach turystycznych w okresie do trzech dni 
obywateli państw obcych (w dalszej części – cudzoziemcy) w Parku Narodowym Puszcza 
Białowieska (w dalszej części – Park Narodowy). 
 
2. Cudzoziemcy mogą przebywać na terenie Parku Narodowego na podstawie: 

 ważnego paszportu lub innego równoważnego dokumentu uprawniającego do 
przekroczenia granicy wydanego przez właściwy organ państwa, którego obywatelem 
lub mieszkańcem jest cudzoziemiec, lub przez instytucję międzynarodową (w dalszej 
części – dokument uprawniający do przekroczenia granicy); 

 dokumentu uprawniającego cudzoziemca do zwiedzania Parku Narodowego (formę 
dokumentu uprawniającego cudzoziemca do zwiedzania Parku Narodowego będzie 
można znaleźć na stronie internetowej Instytucji Państwowej „Park Narodowy 
Puszcza Białowieska” – w dalszej części – IP PN „Puszcza Białowieska”). 

W przypadku nabycia przez cudzoziemców usług turystycznych świadczonych przez IP PN 
„Puszcza Białowieska”: 

 od zagranicznej firmy turystycznej – dokument uprawniający cudzoziemca do 
zwiedzania Parku Narodowego sporządza się i przekazuje cudzoziemcowi 
bezpośrednio w zagranicznej firmie turystycznej; 

 bez pośrednictwa firm turystycznych – dokument uprawniający cudzoziemca do 
zwiedzania Parku Narodowego cudzoziemiec wypełnia samodzielnie w trybie online-
rezerwacji na stronie IP PN „Puszcza Białowieska”, po uprzednim opłaceniu ww. usług 
turystycznych. 

Administracja Parku Narodowego zapewnia przekazanie we właściwym czasie do organów 
służby granicznej drogą elektroniczną informacji o cudzoziemcach posiadających dokument 
uprawniający cudzoziemca do zwiedzania Parku Narodowego. 
 
3. Przemieszczanie się cudzoziemców po terenie Parku Narodowego odbywa się zgodnie z 
określonymi przez administrację Parku Narodowego szlakami turystycznymi (rowerowymi, 
pieszymi i innymi), oznaczonymi przez administrację Parku Narodowego tablicami 
informacyjnymi, oznakowaniem lub w inny sposób. 

Kontroli pobytu cudzoziemców w granicach wyznaczonych szlaków turystycznych i na terenie 
nienależącym do strefy przygranicznej dokonują przedstawiciele Parku Narodowego. 
 
4. Cudzoziemcy znajdujący się na terenie Parku Narodowego, którzy utracili dokument 
uprawniający do zwiedzania Parku Narodowego, zgłaszają się do przedstawicieli 
administracji Parku Narodowego w celu uzyskania jego duplikatu. 
 
5. Cudzoziemcy mają prawo do opuszczenia terenu Parku Narodowego w następujących 
przypadkach: 

a) uzyskanie pilnej pomocy medycznej lub towarzyszenie osobom, które potrzebują 
pilnej pomocy medycznej; 

b) utrata dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy; 
c) inne nieprzewidziane sytuacje wymagające opuszczenia terenu Parku Narodowego. 



W razie potrzeby skorzystania z pilnej pomocy medycznej, cudzoziemcy zwracają się do 
przedstawicieli administracji Parku Narodowego, którzy zapewniają środki transportu do 
zakładu opieki zdrowotnej, wydziału ds. obywatelstwa i migracji powiatowego organu spraw 
wewnętrznych (w dalszej części – wydział ds. obywatelstwa i migracji) lub w inne miejsce w 
zależności od sytuacji oraz towarzyszą cudzoziemcom, jeżeli jest to niezbędne. 

W przypadku utraty przez cudzoziemców dokumentu uprawniającego do przekroczenia 
granicy, przedstawiciele administracji Parku Narodowego w możliwie krótkim terminie 
informują o tym najbliższy wydział ds. obywatelstwa i migracji celem wydania cudzoziemcom 
(w tym bezpaństwowcom) zaświadczenia potwierdzającego ich tożsamość. 
 
6. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w pkt. 5 lit a), jeśli okres pobytu 
cudzoziemców w Republice Białorusi przekracza trzy dni i jest to jest niezbędne, otrzymują 
oni wizę na wyjazd z Białorusi we właściwym ze względu na miejsce pobytu wydziale ds. 
obywatelstwa i migracji na podstawie podania złożonego przez administrację Parku 
Narodowego. 

Wyjazd z Białorusi cudzoziemców, o których mowa powyżej, odbywa się przez dowolne 
przejście graniczne na granicy państwowej RB. 
 
7. Cudzoziemcom, którzy nie wyjechali z Białorusi w ciągu trzech dni z powodów związanych 
z działaniem siły wyższej (żywioły, awarie lub sytuacje nadzwyczajne o charakterze 
naturalnym i technogennym, choroba lub stan zdrowia, inne nieprzewidziane sytuacje, które 
uniemożliwiają wyjazd cudzoziemca) i znajdują się na terenie Parku Narodowego, 
administracja Parku Narodowego wystawia pisemne potwierdzenie okoliczności 
uniemożliwiających wyjazd cudzoziemców oraz informuje o tym właściwy oddział straży 
granicznej. 

Pisemne potwierdzenie sporządzane jest na papierze firmowym IP PN „Puszcza Białowieska” 
i podpisywane przez upoważnioną osobę ze wskazaniem terminu pobytu cudzoziemców na 
terenie Parku Narodowego oraz przyczyn, ze względu na które cudzoziemiec nie wyjechał. 

Wyjeżdżający cudzoziemcy zgłaszają się na przejściu granicznym na granicy państwowej RB 
Piererow (Białowieża) i okazują dokument uprawniający do przekroczenia granicy, dokument 
uprawniający cudzoziemca do zwiedzania Parku Narodowego oraz pisemne potwierdzenie, o 
którym mowa powyżej. 
 
8. W przypadku ujawnienia przez organy służby granicznej cudzoziemców, którzy nie 
wyjechali z Białorusi w określonym terminie, ich wyjazd odbywa się w trybie określonym 
przez art. 27 ust. 3 Ustawy Republiki Białorusi z dnia 4 stycznia 2010 roku O statusie 
prawnym obywateli państw obcych i osób bez obywatelstwa w Republice Białorusi (Krajowy 
rejestr aktów prawnych Republiki Białorusi, 2010 r., Nr 15, 2/1657). 

W przypadku ujawnienia przez organy spraw wewnętrznych cudzoziemców, którzy nie 
wyjechali z Białorusi w określonym terminie, po pociągnięciu ich do odpowiedzialności 
administracyjnej, dostają oni, jeżeli to jest niezbędne, pozwolenie na tymczasowy pobyt i 
wizę celem wyjazdu z Białorusi na okres potrzebny do opuszczenia kraju. 

Taki wyjazd odbywa się przez dowolne przejście graniczne na granicy państwowej RB. 


