Tłumaczenie robocze z języka rosyjskiego
Regulacje prawne dot. skierowania obywateli Republiki Białorusi w celu zatrudnienia poza
granicami Republiki Białorusi
Zatrudnienie obywateli poza granicami Republiki Białorusi reguluje Ustawa Republiki
Białorusi O zewnętrznej migracji pracowniczej i Rozporządzenie o licencjonowaniu poszczególnych
rodzajów działalności, zatwierdzone na mocy Dekretu Prezydenta RB z dnia 01.09.2010 Nr 450 O
licencjonowaniu poszczególnych rodzajów działalności (w dalszej treści – Rozporządzenie o
licencjonowaniu poszczególnych rodzajów działalności).
W myśl art. 11 Ustawy Republiki Białorusi O zewnętrznej migracji pracowniczej zatrudnienie
poza granicami Republiki Białorusi obywateli i cudzoziemców mieszkających na stałe w Republiki
Białorusi może być dokonywane:
przy wsparciu podmiotów prawnych i przedsiębiorców indywidualnych posiadających
specjalne pozwolenie (licencję) na prowadzenie działalności, związanej z zatrudnieniem poza
granicami Republiki Białorusi;
lub samodzielnie.
Licencjonowanie działalności, związanej z zatrudnieniem poza granicami Republiki Białorusi,
zgromadzeniem i rozpowszechnieniem (w tym w globalnej sieci komputerowej Internet) danych o
osobach fizycznych w celu ich zapoznania się dokonuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Zgodnie z Rozporządzeniem o licencjonowaniu poszczególnych rodzajów działalności prawo
do uzyskania specjalnego pozwolenia (licencji) na prowadzenie działalności, związanej z
zatrudnieniem poza granicami Republiki Białorusi (w dalszej treści – licencja na zatrudnienie poza
granicami Republiki Białorusi), mają podmioty prawne Republiki Białorusi i przedsiębiorcy
indywidualni zarejestrowani w Republiki Białorusi (w dalszej treści – ubiegający się o licencję).
Celem uzyskania licencji na zatrudnienie poza granicami Republiki Białorusi ubiegający się o
nią lub jego pełnomocnik składa w Departamencie ds. Obywatelstwa i Migracji MSW:
wniosek o wydanie licencji;
legalizowany wypis z rejestru handlowego kraju, w którym instytucja zagraniczna została
założona, lub inny równorzędny dowód statusu prawnego instytucji zagranicznej zgodnie z
ustawodawstwem kraju jej założenia;
dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie licencji;
dokument potwierdzający porozumienie między ubiegającym się o licencję a pracodawcą
zagranicznym ws. zatrudnienia poza granicami Republiki Białorusi (poświadczoną kopię umowy o
zatrudnienie);
projekt umowy o pracę, podpisany przez pracodawcę zagranicznego lub na jego polecenie
przez podmiot prawny Republiki Białorusi lub przedsiębiorcę indywidualnego, z podpisem kierownika
i pieczęcią podmiotu prawnego lub podpisem przedsiębiorcy indywidualnego i pieczęcią (w razie jej
posiadania);
projekt umowy o pomoc w zatrudnieniu poza granicami Republiki Białorusi;
legalizowane w przewidzianym trybie kopie wydanych przez upoważniony organ
dokumentów, potwierdzających status prawny pracodawcy zagranicznego i (lub) posiadanie przez
niego pozwolenia na prowadzenie działalności, związanej z zatrudnieniem cudzoziemców, zgodnie z
ustawodawstwem państwa, gdzie ten pracodawca prowadzi swoją działalność. Dokumenty powinny
być przetłumaczone na język białoruski lub rosyjski i poświadczone w ustalonym trybie;

kopie dokumentów, potwierdzających posiadanie przez ubiegającego się o licencję lub
zatrudnionych przez niego pracowników przynajmniej jednego roku stażu pracy w zakresie
zatrudnienia poza granicami Republiki Białorusi, w zakresie wspierania zatrudnienia ludności w
Republiki Białorusi lub turystyki oraz posiadanie przez kierownika podmiotu prawnego (kierownika
odrębnej jednostki podmiotu prawnego), przedsiębiorcę indywidualnego wykształcenia wyższego;
dane o pracownikach, którzy będą prowadzić licencjonowaną działalność, z podaniem
nazwiska, imienia, imienia ojca, stanowiska, zawodu uzyskanego na uczelni, stażu pracy w zawodzie;
poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie należących do ubiegającego
się o licencję zgodnie z prawem własności, zarządzania gospodarczego, zarządzania operacyjnego lub
innym prawem pomieszczeń, niezbędnych do prowadzenia licencjonowanej działalności.
Wniosek o wydanie licencji rozpatruje MSW w ciągu 15 dni roboczych z dnia przyjęcia
dokumentów. Ww. terminy mogą zostać przedłużone na okres dokonania oceny zgodności
możliwości ubiegającego się o licencję z wymaganiami i warunkami licencyjnymi, nie więcej jednak
niż o 10 dni roboczych.
Departament ds. Obywatelstwa i Migracji MSW zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi z dnia 30.11.2010 r. Nr 388 O trybie przeprowadzenia oceny
zgodności możliwości ubiegającego się o specjalne pozwolenie (licencję) (licencjata) z wymaganiami i
warunkami licencyjnymi określonymi dla działalności, związanej z zatrudnieniem obywateli za
granicą, zgromadzeniem i rozpowszechnieniem (w tym w globalnej sieci komputerowej Internet)
danych o osobach fizycznych w celu ich zapoznania się dokonuje oceny zgodności możliwości
ubiegającego się o licencję (licencjata) z wymaganiami i warunkami licencyjnymi określonymi dla
licencjonowania działalności, związanej z zatrudnieniem poza granicami Republiki Białorusi.
Wymaganiami i warunkami licencyjnymi stosowanymi wobec ubiegającego się o licencję,
związaną z zatrudnieniem poza granicami Republiki Białorusi, są:
posiadanie należących do ubiegającego się o licencję zgodnie z prawem własności,
zarządzania gospodarczego, zarządzania operacyjnego lub innym prawem pomieszczeń, niezbędnych
do prowadzenia licencjonowanej działalności;
brak u założycieli i pracowników podmiotu, ubiegającego się o licencję, karalności, która nie
została uregulowana w trybie przewidzianym przez przepisy prawa;
posiadanie przez ubiegającego się o licencję lub zatrudnionych przez niego pracowników
przynajmniej jednego roku stażu pracy w zakresie zatrudnienia poza granicami Republiki Białorusi, w
zakresie wspierania zatrudnienia ludności w Republiki Białorusi lub turystyki oraz posiadanie przez
kierownika podmiotu prawnego (kierownika odrębnej jednostki podmiotu prawnego), przedsiębiorcę
indywidualnego wykształcenia wyższego;
posiadanie umowy o zatrudnienie.
W celu zapobiegania nielegalnemu zatrudnieniu obywateli Republiki Białorusi za granicą,
uniknięcia wciągnięcia ich w handel ludźmi Departament ds. Obywatelstwa i Migracji MSW kieruje do
oddziałów ds. obywatelstwa i migracji Głównego Departamentu Spraw Wewnętrznych Komitetu
Wykonawczego Miasta Mińsk, departamentów spraw wewnętrznych obwodowych komitetów
wykonawczych zapytania o skierowanie niezbędnych informacji i dokumentów.
Oddziały ds. obywatelstwa i migracji GDSW Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk, DSP
obwodowych komitetów wykonawczych przy sporządzeniu opinii o możliwości wydania licencji:
sprawdzają dane o braku u założycieli i pracowników podmiotu, ubiegającego się o licencję,
karalności, która nie została uregulowana, w krajowej bazie danych przestępstw;
zwracają się z zapytaniem o dane (ich braku) uniemożliwiające wydanie licencji do organów
bezpieczeństwa państwowego, Departamentu Kontroli Narkotyków i Przeciwdziałania Handlowi

Ludźmi, Departamentu ds. Walki z Przestępstwami Ekonomicznymi GDSW Komitetu Wykonawczego
Miasta Mińsk, DSP obwodowych komitetów wykonawczych, które w ramach swoich kompetencji
przekazują odpowiednie dane w możliwie krótkim terminie.
Departament ds. Obywatelstwa i Migracji MSW wg wyników oceny sporządza opinię dot.
zgodności lub niezgodności możliwości ubiegającego się o licencję z wymaganiami i warunkami
licencyjnymi.
Jeżeli to jest niezbędne, przed sporządzeniem opinii Departament ds. Obywatelstwa i
Migracji MSW kieruje zapytanie o przekazanie odpowiednich danych o partnerze zagranicznym,
pracodawcy zagranicznym lub zagranicznej instytucji pośredniczącej do Krajowego Biura Interpolu w
Republiki Białorusi i (lub) MSZ, które kieruje zapytanie celem uzyskania dodatkowych danych o
partnerze zagranicznym, pracodawcy zagranicznym lub zagranicznej instytucji pośredniczącej do
placówki dyplomatycznej lub urząd konsularny państwa obcego w Republiki Białorusi i o uzyskanych
danych informuje Departament.
Departament ds. Obywatelstwa i Migracji MSW wg wyników rozpatrzenia wniosku o wydanie
licencji i załączonych do niego dokumentów oraz materiałów zgromadzonych wg wyników oceny
zgodności możliwości ubiegającego się o licencję z wymaganiami i warunkami licencyjnymi
przygotowuje materiały do rozpatrzenia na kolegium MSW celem podjęcia decyzji o wydaniu (lub
odmowie wydania) licencji.
Po podjęciu przez kolegium MSW decyzji o wydaniu licencji na zatrudnienie poza granicami
Republiki Białorusi Departament ds. Obywatelstwa i Migracji MSW przygotowuje licencję i wydaje
ubiegającemu się lub jego pełnomocnikowi po przedłożeniu dokumentów. Podczas wydania licencji
ubiegający się o nią lub jego pełnomocnik zapoznaje się z ustawodawstwem określającym wymagania
i warunki licencyjne prowadzenia działalności dot. zatrudnienia poza granicami Republiki Białorusi, co
potwierdza adnotacja w licencji.

