
  

 

 

Warszawa, 9.10.2020 r. 
 

 
 

Pan 
Zbigniew Rau 
Minister Spraw Zagranicznych 

         
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce jest największym 

stowarzyszeniem zrzeszającym polskich przewoźników drogowych wykonujących 
międzynarodowe przewozy drogowe.  

 
Obecnie polscy przewoźnicy drogowi zatrudniają ok. 85 000 cudzoziemców-kierowców 

międzynarodowych, w tym ponad 20 000 obywateli Białorusi. W obliczu niewystarczającej 
liczby polskich pracowników na tym stanowisku i braku na rynku pracy osób z tymi 
kwalifikacjami należy się spodziewać, że liczba zagranicznych kierowców zatrudnionych  
w polskich przedsiębiorstwach będzie się nadal powiększała.  

 
Aby być zatrudnionym w polskiej firmie transportowej zagraniczny kierowca, w tym 

obywatel Białorusi, musi spełnić określone warunki, m.in. uzyskać w polskim urzędzie 
konsularnym wizę krajową z prawem do pracy. Od kilku dni zaczęły do nas napływać 
niepokojące wiadomości od polskich przedsiębiorców zatrudniających białoruskich  
obywateli, że polskie konsulaty na Białorusi przestały przyjmować wnioski wizowe od 
kierowców. Na stronach internetowych Ambasady RP w Mińsku i KG RP w Grodnie ukazała się 
informacja, że urzędy konsularne odwołują przyjmowanie interesantów we wszystkich 
sprawach z wyjątkiem losowych.  

 
Chciałbym stanowczo zaznaczyć, że decyzja o zaprzestaniu przyjmowania wniosków 

wizowych od kierowców zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach transportowych, którzy 
zobowiązani są udać się na Białoruś w celu uzyskania kolejnej polskiej wizy z prawem do pracy, 
w bardzo negatywny sposób wpłynie na funkcjonowanie polskich firm transportowych,  
w których są zatrudnieni. Wynika to z niewystarczającej liczby kierowców międzynarodowych 
na polskim rynku pracy. Powstała sytuacja spowoduje wydłużenie terminów dostaw ładunków 
do odbiorców, a nawet będzie prowadzić do tego, że polscy przewoźnicy drogowi zmuszeni będą 
do rezygnacji ze zleceń na przewozy.  

 
W związku z zaistniałą sytuacją, w imieniu środowiska polskich przedsiębiorców 

międzynarodowego transportu drogowego zwracam się do Pana Ministra z apelem  
o odblokowanie wydawania wiz w polskich urzędach konsularnych na Białorusi dla kierowców 
zatrudnionych w polskich firmach transportowych, albo podjęcie pilnych działań w celu 
wydawania nowych wiz na terytorium Polski dla kierowców zagranicznych zatrudnionych  
w polskich przedsiębiorstwach, które będą również ważne na terytorium innych państw UE.  

 
Z poważaniem, 

Jan Buczek 
 
 

Prezes ZMPD 


