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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 Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Z poważaniem 
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Projekt 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 9 września 2013 r. w Warszawie została podpisana Umowa 

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, 

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 

PREZES RADY MINISTRÓW 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii 

o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. 

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

ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu 

społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. 

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



UZASADNIENIE 

 

1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową 

Prawo do zabezpieczenia społecznego należy do podstawowych praw człowieka. 

Realizacji tego prawa służą przede wszystkim krajowe (wewnętrzne) systemy 

zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw. Jednakże nie zawsze są one 

w stanie zapewnić pełną ochronę, szczególnie osobom zmieniającym w czasie swej 

aktywności zawodowej miejsce zatrudnienia lub zamieszkania. Dlatego też standardem 

jest zawieranie przez państwa dwustronnych lub wielostronnych umów 

międzynarodowych z zakresu zabezpieczenia/ubezpieczenia społecznego, które tworzą 

podstawy koordynacji systemów funkcjonujących w umawiających się państwach, 

zapewniając tym samym skuteczną ochronę swym obywatelom.  

Podstawy prawne dające gwarancję, że zmiana miejsca zatrudnienia lub zamieszkania 

nie wpłynie negatywnie na sytuację obywatela w zakresie zabezpieczenia/ubezpieczenia 

społecznego pozytywnie oddziałują na budowę zaufania do państwa oraz przyczyniają 

się do większej aktywności w zakresie poszukiwania zatrudnienia poza jego granicami. 

Gwarancje takiej ochrony mają już polscy obywatele podejmujący zatrudnienie lub 

przemieszczający się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, a także 

państw, z którymi łączą Rzeczpospolitą Polską (RP) dwustronne umowy 

o zabezpieczeniu/ubezpieczeniu społecznym. Jednakże gwarancji tych nadal 

pozbawionych jest wielu polskich obywateli zamieszkałych lub podejmujących 

zatrudnienie poza granicami naszego kraju, w tym zamieszkałych lub zatrudnionych 

w państwach powstałych po rozpadzie byłego ZSRR oraz zamieszkałych lub 

zatrudnionych w RP, a posiadających obywatelstwo państw powstałych po rozpadzie 

byłego ZSRR. Dlatego też zarówno osoby bezpośrednio zainteresowane, jak i instytucje 

i urzędy występujące w imieniu tych osób, podkreślają pilną potrzebę zawarcia 

stosownych umów o zabezpieczeniu społecznym właśnie z państwami powstałymi po 

rozpadzie byłego ZSRR, wskazując na konieczność rozwiązania wielu problemów 

wynikających z braku takich umów. 

Wobec powyższego dążenie do zawarcia umów o zabezpieczeniu/ubezpieczeniu 

społecznym z państwami powstałymi po rozpadzie byłego ZSRR, w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Społecznej, uznano za priorytet w zakresie negocjowania tego typu 
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dwustronnych umów. Jednym z państw objętych tym priorytetem, którego władze także 

deklarowały chęć uregulowania stosunków ubezpieczeniowych z RP, przez zawarcie 

umowy o ubezpieczeniu społecznym, jest Republika Mołdawii (RM). 

W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej związanie RP umową 

o ubezpieczeniu społecznym z RM jest uzasadnione, tak jak we wszystkich tego typu 

umowach, ze względu na potrzebę stworzenia obywatelom RP i RM gwarancji ochrony 

ubezpieczeniowej w przypadku przeniesienia miejsca zamieszkania lub zatrudnienia na 

terytorium drugiego państwa, jak również ze względu na: 

1) realizację polskiej polityki migracyjnej zakładającej liberalizację zasad dostępu do 

polskiego rynku pracy dla cudzoziemców, w szczególności z obszaru 

postradzieckiego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie uchwały 

nr 2 Zespołu ds. Migracji z dnia 15 października 2007 r., otrzymało formalny 

mandat do kontaktów z państwami z obszaru postradzieckiego. Zgodnie z § 3 

uchwały Zespół ds. Migracji (organ doradczy Prezesa Rady Ministrów) zaleca 

wprowadzanie stopniowych ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy dla 

obywateli państw postradzieckich, w tym obywateli RM. Działaniom tym 

powinno towarzyszyć podjęcie współpracy, która będzie skupiała się na 

zapewnieniu bezpiecznego charakteru międzynarodowego przemieszczania się 

osób przez m.in. zwalczanie wykorzystywania pracowników migrujących; 

2) udział RP w inicjatywie Unii Europejskiej w zakresie pogłębienia współpracy 

z RM w dziedzinie migracji. W dniu 5 czerwca 2008 r. w Luxemburgu podpisano 

Wspólną deklarację w sprawie partnerstwa na rzecz mobilności pomiędzy Unią 

Europejską a Republiką Mołdawii. Władze RM wśród priorytetów 

przedstawionych do realizacji w ramach tego partnerstwa wskazały m.in. 

zabezpieczenie praw socjalnych obywateli RM pracujących w Unii Europejskiej 

przez zawieranie bilateralnych umów o zabezpieczeniu społecznym. 

Wobec powyższego, związanie się umową o ubezpieczeniu społecznym między RP 

a RM stanowiłoby dopełnienie działań z zakresu migracji zarobkowych i zapewniłoby 

obywatelom RM zatrudnionym w RP podstawy prawne ochrony ich praw z zakresu 

ubezpieczenia społecznego. Ma to istotne znaczenie w sytuacji rosnącego 

zainteresowania obywateli RM podejmowaniem zatrudnienia w RP oraz 

zainteresowania polskich pracodawców ich zatrudnianiem, m.in. ze względu na bliskość 

geograficzną i kulturową. 
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Związanie RP Umową o ubezpieczeniu społecznym z RM wpisywałoby się także 

w zainaugurowany z dnia 7 maja 2009 r. w Pradze program „Partnerstwo Wschodnie”1). 

Program ten, w założeniach polskiego Rządu, w dłuższej perspektywie, ma 

przygotować objęte nim państwa, czyli także RM, do akcesji. Uwzględniając ten cel, 

należy pamiętać, że ewentualne przyszłe członkostwo RM w Unii Europejskiej 

spowoduje obowiązkowe stosowanie przez władze i instytucje tego państwa unijnych 

zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obecnie określonych 

w rozporządzeniach nr 883/20042) i nr 987/20093). Rozporządzenia te wywołują 

bezpośrednie skutki prawne, bez potrzeby transpozycji ze strony ustawodawcy 

krajowego, i mają moc obowiązującą bezpośrednio dla obywateli, którzy mogą się 

powoływać na nie przed sądem krajowym. Dotychczasowe doświadczenia RP 

wskazują, że wcześniejsza (przedakcesyjna) koordynacja systemów zabezpieczenia 

społecznego w ramach umów dwustronnych jest niezmiernie korzystna dla obu stron 

takiej umowy. Stwarza ona szansę nie tylko wybrania optymalnych rozwiązań 

współpracy w omawianej dziedzinie, ale także tworzy techniczne i organizacyjne 

warunki do przyszłego bezkolizyjnego stosowania przepisów unijnych w stosunkach 

dwustronnych. W tym kontekście zawarcie polsko-mołdawskiej Umowy pozwoliłoby 

także na przygotowanie się polskich i mołdawskich instytucji ubezpieczenia 

społecznego do wzajemnej współpracy w dziedzinie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego – na zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej. 

Rozważając związanie się polsko-mołdawską Umową, należy także dostrzec zalety 

takiego rozwiązania w dziedzinie gospodarczej i ekonomicznej. Obecnie, wobec braku 

stosownej Umowy, za pracowników delegowanych z RP do RM pracodawca jest 

zmuszony podwójnie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, tj. zarówno do 

systemu polskiego, jak i do systemu mołdawskiego. Takie rozwiązanie oczywiście 

wpływa na wzrost kosztów pracy i powoduje, że polskie inwestycje w RM stają się 

mniej opłacalne. Odpowiednie regulacje Umowy wyeliminują podwójne opłacanie 

                                                           
1) „Partnerstwo Wschodnie” – to program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Projekt został zapoczątkowany działaniami dyplomacji polskiej, wspieranymi 
przez Szwecję. Projekt zatwierdzono 20 marca 2009 r. w czasie szczytu szefów państw i rządów Unii Europejskiej 
w Brukseli, a oficjalnie zainaugurowano 7 maja 2009 r. podczas szczytu w Pradze. Projekt zakłada zacieśnienie 
współpracy z Białorusią, Ukrainą, Republiką Mołdawii, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. 
2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, z późn. zm., Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne: rozdz. 5, t. 5). 
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
(Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, z późn. zm.). 
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składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym zlikwidują jedną z przeszkód 

w rozwoju polsko-mołdawskich stosunków gospodarczych. 

Uwzględniając powyższe, związanie RP Umową o ubezpieczeniu społecznym z RM 

należy uznać za celowe ze względu na: spełnienie społecznych oczekiwań w tym 

zakresie, tj. rozwiązanie istotnych problemów obywateli RP i RM wynikających z braku 

takiej Umowy, dopełnienie działań podjętych przez RP z zakresu migracji zarobkowych 

oraz realizacji programu „Partnerstwo Wschodnie”, jak również stworzenie lepszych 

warunków rozwoju polsko-mołdawskiej współpracy gospodarczej. 

2. Dotychczasowy stan prawny 

Pomiędzy RP a RM nie ma żadnych regulacji prawnych w dziedzinie ubezpieczeń 

społecznych. Rodzi to – dla obywateli obu Umawiających się Stron – wiele 

niekorzystnych zjawisk. Szczególnie dotkliwy jest: 

1) brak możliwości zaliczania na prawo do świadczeń okresów ubezpieczenia 

przebytych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, co oznacza, że ustalając 

prawo do świadczeń oraz ich wysokości, każde z państw bierze pod uwagę 

jedynie okresy ubezpieczenia przebyte na swoim terytorium. W efekcie osoby 

zainteresowane często nie mogą uzyskać prawa do świadczeń, szczególnie 

długoterminowych, jak emerytury i renty, ani przy zastosowaniu wyłącznie 

polskich (lub mołdawskich) wewnętrznych przepisów ubezpieczeniowych, ani 

przy zastosowaniu zasady sumowania okresów ubezpieczenia – stanowiącej 

standard w tego typu umowach; 

2) brak regulacji prawnych dotyczących transferu świadczeń osobom, które 

przesiedliły się na terytorium drugiego państwa. W obowiązującym stanie 

prawnym, świadczenia emerytalne i rentowe przysługujące z tytułu podlegania 

wyłącznie polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, przyznane osobom 

zamieszkałym za granicą, są wypłacane, na ich wniosek, osobie przez nich 

upoważnionej do odbioru, zamieszkałej w kraju, lub na rachunek bankowy 

emeryta lub rencisty w kraju (zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych4)). Oznacza to, że 

osoby zamieszkałe w RM, które uzyskały prawo do polskich emerytur lub rent, 

nie mogą ich otrzymywać w miejscu swego zamieszkania w RM, gdyż polskie 

                                                           
4) Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm. 
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ustawodawstwo w takim przypadku przewiduje wypłatę tych świadczeń tylko 

w RP; 

3) obowiązek podwójnego opłacania składek ubezpieczeniowych za pracowników 

polskich delegowanych do pracy do RM, gdyż osoby te podlegają ubezpieczeniu 

w państwie stałego zatrudnienia, czyli w RP, i równocześnie w państwie 

czasowego zatrudnienia, czyli w RM. Takie podwójne oskładkowanie zwiększa 

koszty działalności polskich przedsiębiorstw w RM i hamuje przepływ 

pracowników. 

Oczywiście trudno precyzyjnie określić liczbę osób, których powyższe problemy 

wynikające z braku Umowy dotyczą. Jednakże niewątpliwie grupa osób zainteresowana 

zawarciem polsko-mołdawskiej Umowy, szczególnie ze względu na wprowadzenie 

zasady sumowania okresów ubezpieczenia, istnieje5). 

Ponadto w przypadku osób posiadających status repatrianta szczególnie niekorzystne 

jest to, że: 

1) do ustalenia wysokości polskiego świadczenia przyznawanego z uwzględnieniem 

okresów zatrudnienia przebytych w RM nie może być brane pod uwagę 

wynagrodzenie osiągane za tę pracę w tym państwie. W efekcie repatrianci 

zazwyczaj uprawnieni są do świadczeń wypłacanych w wysokościach 

minimalnych; 

2) członkowie rodzin repatriantów nie mają prawa do korzystania z postanowień 

art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli okres zatrudnienia w RM nie może 

być im zaliczony na prawo do polskich świadczeń emerytalno-rentowych. 

W efekcie niejednokrotnie osoby te (głównie osoby starsze) mają trudności ze 

spełnieniem warunków wymaganych dla uzyskania prawa do polskiego 

świadczenia bądź spełnienie tych warunków jest wręcz niemożliwe. 

  

                                                           
5) Z informacji przekazanych przez Ambasadę RP w Kiszyniowie – według oficjalnych statystyk z ostatniego spisu 
powszechnego z 2004 r. – RM zamieszkują 2383 osoby narodowości polskiej (dane te nie uwzględniają terytorium 
Naddniestrza). Jednakże według szacunku Konsulatu RP liczba ta jest wyższa i wynosi ok. 4000 osób.  Oczywiście 
nie można uznać, że grupa osób posiadająca poczucie polskiej tożsamości jest równoznaczna z grupą osób, do której 
postanowienia polsko-mołdawskiej Umowy będą miały realne zastosowanie. 
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3. Projektowany stan prawny 

Przedstawiona Umowa odpowiada standardom międzynarodowym. Została ona oparta 

na podstawowych zasadach koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego, tj.: 

1) zasadzie równego traktowania – zgodnie z którą przy stosowaniu ustawodawstwa 

jednej z Umawiających się Stron obywatele drugiej Umawiającej się Strony 

podlegają obowiązkom i korzystają z uprawnień na tych samych warunkach, co 

obywatele pierwszej Umawiającej się Strony, chyba że niniejsza Umowa stanowi 

inaczej (art. 4 Umowy); 

2) zasadzie zachowania praw nabytych (eksportu/transferu świadczeń) – zgodnie 

z którą świadczenia pieniężne wypłacane zgodnie z ustawodawstwem jednej 

z Umawiających się Stron nie mogą zostać zmniejszone, zmienione, zawieszone, 

wstrzymane lub skonfiskowane z powodu tego, że uprawniony ma miejsce 

zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, chyba że Umowa 

stanowi inaczej (art. 5 Umowy); 

3) zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia – zgodnie z którą następuje 

sumowanie okresów ubezpieczenia przebytych pod działaniem polskiego 

i mołdawskiego ustawodawstwa, które w myśl tego ustawodawstwa wymagane są 

do nabycia, zachowania lub przywrócenia prawa do emerytury lub renty, a także 

do obliczania tych świadczeń (art. 14 Umowy). 

W myśl Umowy (art. 3) będzie ona miała zastosowanie do wszystkich osób, które 

podlegają lub podlegały ustawodawstwu jednej lub obu Umawiających się Stron oraz 

osób, których prawa wynikają z praw osób, które podlegają lub podlegały 

ustawodawstwu jednej lub obu Umawiających się Stron. Oznacza to, że Umowa nie 

będzie miała charakteru umowy obywatelskiej, czyli uzyskanie na jej podstawie prawa 

do świadczeń nie będzie uzależnione od posiadania polskiego lub mołdawskiego 

obywatelstwa przez daną osobę, lecz od jej podlegania ustawodawstwu jednej 

z Umawiających się Stron. 

Zakresem przedmiotowym Umowy (art. 2) zostały objęte świadczenia z tytułu: starości 

(emerytury), niezdolności do pracy (renty), wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych (renty, odszkodowania), śmierci (renty rodzinne). Z inicjatywy Strony 

mołdawskiej zakres przedmiotowy Umowy, ze względów finansowych, nie obejmuje 

postanowień dotyczących świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, świadczeń 



 7 

rodzinnych, zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków pogrzebowych, a także świadczeń 

rzeczowych (zdrowotnych)6). 

Umowa zawiera także regulacje merytoryczne odnoszące się do poszczególnych 

dziedzin ubezpieczenia społecznego objętych zakresem przedmiotowym Umowy. Są to 

uregulowania dotyczące: 

a) stosowanego ustawodawstwa (art. 7–12 Umowy) 

Zgodnie z art. 7 Umowy osoby zatrudnione na terytorium jednej z Umawiających się 

Stron podlegają, w odniesieniu do tego zatrudnienia, ustawodawstwu tylko tej 

Umawiającej się Strony, nawet jeżeli zamieszkują na terytorium drugiej Umawiającej 

się Strony lub jeżeli główna siedziba lub zarejestrowana siedziba ich pracodawcy mieści 

się na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony. Natomiast osoby pracujące na 

własny rachunek, prowadzące działalność na terytorium jednej z Umawiających się 

Stron – w odniesieniu do tej działalności – podlegają ustawodawstwu tej Umawiającej 

się Strony, nawet jeżeli miejsce zamieszkania danej osoby znajduje się na terytorium 

drugiej Umawiającej się Strony. 

Podstawową zasadą jest więc obowiązywanie, w odniesieniu do danego zatrudnienia, 

ustawodawstwa państwa miejsca wykonywania pracy, a w przypadku osób pracujących 

na własny rachunek – ustawodawstwa miejsca wykonywania pracy na własny rachunek. 

Natomiast w odniesieniu do pracowników służby cywilnej i osób z nimi zrównanych, 

zgodnie z art. 7 pkt 3 Umowy, zasadą jest podleganie ustawodawstwu tej Umawiającej 

się Strony, której administracja zatrudnia daną osobę. 

Umowa przewiduje także pewne wyjątki od zasady ogólnej, które wynikają 

z charakteru lub specyfiki wykonywanej pracy (zawodu) i powszechnie występują 

w tego typu umowach dwustronnych, jak też w przepisach unijnych. Dotyczą one 

pracowników delegowanych oraz osób zatrudnionych: w przedsiębiorstwach transportu 

międzynarodowego, na statkach, w misjach dyplomatycznych i placówkach 

konsularnych. Jednakże wyjątkiem, który w przypadku tego typu umów ma najczęstsze 

zastosowanie, jest uregulowanie dotyczące pracowników delegowanych. Zgodnie z nim 

pracownik polski, który zostanie oddelegowany przez swego pracodawcę do pracy 

w RM, przez okres 24 miesięcy będzie podlegał nadal ustawodawstwu polskiemu 

                                                           
6) Strona mołdawska w trakcie negocjacji projektu Umowy poinformowała, że jeżeli sytuacja finansowa 
RM ulegnie poprawie, możliwe będzie rozszerzenie zakresu przedmiotowego Umowy. Dlatego też 
w projekcie umieszczono art. 30 regulujący kwestie możliwości zmiany lub uzupełnienia Umowy przez 
zawieranie umów uzupełniających (protokołów dodatkowych). 
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w zakresie ubezpieczenia społecznego, a nie ustawodawstwu mołdawskiemu – co 

wynikałoby z zasady ogólnej wyrażonej w art. 7 pkt 1 Umowy. Takie uregulowanie 

pozwala na pozostawienie pracownika w dotychczas mającym do niego zastosowanie 

systemie ubezpieczenia społecznego, bez konieczności jego zmiany na okres 

delegowania (art. 8 ust. 1 Umowy). Uregulowanie to będzie stosowane także w drugą 

stronę, tj. w odniesieniu do pracowników mołdawskich delegowanych do pracy do RP. 

Dodatkowo będzie istniała możliwość przedłużenia okresu delegowania pracownika. 

W myśl art. 8 ust. 3 Umowy, jeżeli okres pracy przedłuży się ponad 24 miesiące, na 

wspólny wniosek pracodawcy i pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek, 

ustawodawstwo pierwszej Umawiającej się Strony jest nadal stosowane przez kolejny 

okres nieprzekraczający 36 miesięcy, pod warunkiem, że władza właściwa drugiej 

Umawiającej się Strony lub instytucja upoważniona przez tę władzę udzieli na to zgody. 

Warunkiem zastosowania takiego rozwiązania jest skierowanie wniosku o udzielenie 

zgody na przedłużenie okresu delegowania przed wygaśnięciem pierwszego  

24-miesięcznego okresu delegowania. 

b) świadczeń emerytalno-rentowych (art. 13–16 Umowy) 

W tym zakresie Umowa przewiduje, że uprawnienia do świadczeń emerytalno- 

-rentowych będą ustalane z uwzględnieniem łączonych okresów ubezpieczenia 

przebytych w obydwu państwach, przy czym koszty tak ustalanych świadczeń będą 

obciążały instytucje ubezpieczeniowe każdej z Umawiających się Stron proporcjonalnie 

do okresów ubezpieczenia przebytych w danym państwie. Wysokość tak ustalonych 

świadczeń będzie obliczana według następujących zasad: 

– w przypadkach gdy okresy ubezpieczenia przebyte tylko w RP dają prawo do 

emerytury lub renty w myśl polskich przepisów, wówczas ubezpieczony otrzyma 

polskie świadczenie obliczone tylko na podstawie okresów ubezpieczenia 

przebytych w RP, a druga Umawiająca się Strona (RM) wypłaci część 

świadczenia przyznaną za okresy ubezpieczenia przebyte na jej terytorium 

i odwrotnie, w przypadkach gdy okresy ubezpieczenia przebyte tylko w RM dają 

prawo do emerytury lub renty w myśl mołdawskich przepisów, wówczas 

ubezpieczony otrzyma mołdawskie świadczenie obliczone tylko na podstawie 

okresów ubezpieczenia przebytych w RM, a druga Umawiająca się Strona, czyli 

RP, wypłaci część świadczenia przyznaną za okresy ubezpieczenia przebyte na 

terytorium RP, 
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– w przypadkach gdy okresy ubezpieczenia przebyte w RP nie dają prawa do 

polskiej emerytury lub renty oraz okresy ubezpieczenia przebyte w RM nie dają 

prawa do mołdawskiej emerytury lub renty, każda z instytucji ubezpieczeniowych 

danego państwa ustali prawo do świadczenia na podstawie sumy okresów 

ubezpieczenia przebytych w obydwu państwach i będzie je wypłacać 

w wysokości odpowiadającej stosunkowi sumy własnych okresów ubezpieczenia 

do ich sumy uzyskanej w obydwu państwach (zasada „pro rata temporis”). 

Obowiązek stosowania zasady „pro rata temporis” (proporcji okresów), tj. ustalanie 

częściowych świadczeń emerytalno-rentowych z zastosowaniem zasady sumowania 

okresów, będzie obligatoryjny tylko w tych przypadkach, gdy jest to dla 

zainteresowanego konieczne lub korzystniejsze (art. 13 Umowy). 

Dodatkowo będzie możliwość uwzględnienia na prawo do świadczeń emerytalno- 

-rentowych także okresów ubezpieczenia przebytych w państwie trzecim, o ile są to 

okresy przebyte w państwie, z którym obie Umawiające się Strony są związane umową 

o zabezpieczeniu społecznym, przewidującą sumowanie okresów ubezpieczenia. 

Umowa zawiera także uregulowanie dotyczące sytuacji, w której dana osoba posiada na 

terytorium jednej z Umawiających się Stron okres ubezpieczenia krótszy niż 

12 miesięcy. W takim przypadku instytucja właściwa tej Umawiającej się Strony nie 

przyznaje prawa do emerytury lub renty, jeżeli zgodnie ze stosowanym przez nią 

ustawodawstwem przyznanie prawa do tych świadczeń, w oparciu o tak krótki okres 

ubezpieczenia, nie jest możliwe. Jednakże okres ten zostanie uwzględniony – w celu 

nabycia prawa do świadczenia – przez instytucję właściwą drugiej Umawiającej się 

Strony, w której po zsumowaniu okresów ubezpieczenia powstanie prawo do emerytury 

lub renty. 

Ponadto w Umowie zaproponowano rozwiązanie polegające na tym, że świadczenia, 

które zostały przyznane przed wejściem w życie Umowy, mogą być ponownie ustalone 

zgodnie z postanowieniami Umowy, jeżeli zmiana wynika wyłącznie z postanowień 

Umowy. Jednakże na podstawie art. 28 ust. 5 Umowy, jeżeli ponowne ustalenie 

spowoduje brak prawa lub prawo do świadczenia w kwocie niższej niż wypłacane 

dotychczas, polska instytucja właściwa, osobom zamieszkałym w RP, zapewni, że suma 

wypłacanych świadczeń polskich i mołdawskich lub wysokość świadczenia 

mołdawskiego nie będzie niższa od świadczeń wypłacanych dotychczas. Uregulowanie 

to będzie miało zastosowanie do osób posiadających status repatrianta. W efekcie 
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oznacza to, że jeżeli w wyniku ustalenia prawa do świadczenia z uwzględnieniem 

postanowień Umowy wysokość świadczeń przyznanych repatriantom zamieszkałym 

w RP będzie niższa od wysokości polskich świadczeń aktualnie wypłacanych, polska 

instytucja właściwa zapewni uzupełnienie wysokości nowo przyznanych świadczeń do 

wysokości świadczeń dotychczas wypłacanych. 

c) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 17–19 

Umowy) 

W tym zakresie Umowa przewiduje, że prawo do świadczeń z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych będzie ustalane zgodnie z ustawodawstwem, które miało 

zastosowanie w chwili zaistnienia wypadku albo w czasie wykonywania pracy, 

w wyniku której powstała choroba zawodowa. W odniesieniu do świadczeń z tytułu 

choroby zawodowej Umowa przewiduje, że jeżeli ich przyznanie jest uzależnione: 

– od stwierdzenia danej choroby po raz pierwszy na terytorium Umawiającej się 

Strony, warunek ten uważa się za spełniony także, jeżeli choroba ta zostanie 

stwierdzona po raz pierwszy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, 

– od stwierdzenia danej choroby w określonym terminie po zaprzestaniu 

wykonywania pracy mogącej spowodować zagrożenie, uwzględnia się, 

w niezbędnym zakresie, inne prace wiążące się z podobnym ryzykiem, 

wykonywane zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony, 

– od wykonywania pracy, która tę chorobę spowodowała przez określony czas, 

uwzględnia się także okresy, podczas których taka praca była wykonywana na 

terytorium drugiej Umawiającej się Strony. 

Umowa zawiera także uregulowania dotyczące sytuacji pogłębienia się choroby 

zawodowej. Podstawową zasadą jest, że jeżeli prawo do świadczenia z tytułu choroby 

zawodowej powstało zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiającej się Strony, to 

odpowiedzialność za wypłatę świadczenia z tytułu pogłębienia się tej choroby ponosi 

instytucja właściwa tej Umawiającej się Strony, nawet jeżeli pogłębienie choroby 

nastąpiło w chwili, gdy osoba podlegała ustawodawstwu drugiej Umawiającej się 

Strony, o ile nie wykonywała tam pracy narażającej ją na chorobę zawodową. 

Natomiast w sytuacji pogłębienia się choroby zawodowej u osoby otrzymującej 

świadczenie z tytułu tej choroby zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiającej się 

Strony, podczas wykonywania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony pracy, 

która może spowodować chorobę zawodową, wówczas: 
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– instytucja właściwa pierwszej Umawiającej się Strony nadal wypłaca przyznane 

świadczenie, nie uwzględniając pogłębienia się choroby zawodowej, 

– instytucja właściwa drugiej Umawiającej się Strony, której ustawodawstwu 

podlegała osoba w czasie wykonywania pracy mogącej spowodować pogłębienie 

się choroby zawodowej, przyznaje świadczenie w wysokości różnicy między 

wysokością świadczenia, które przysługuje po pogłębieniu się choroby 

zawodowej, a wysokością świadczenia, które przysługiwałoby przed 

pogłębieniem się choroby zawodowej, zgodnie z obowiązującym ją 

ustawodawstwem. 

Proponowane w Umowie zasady ustalania prawa do świadczeń oraz ich wypłaty będą 

obowiązywały od dnia wejścia w życie Umowy. Postanowienia Umowy nie będą 

uzasadniały roszczeń o wypłatę świadczeń za okres przed jej wejściem w życie, ale 

okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem każdej z Umawiających się 

Stron przed dniem wejścia w życie Umowy będą uwzględniane przy ustalaniu prawa 

i wysokości świadczeń przyznawanych na jej podstawie. 

Umowa zawiera także uregulowania administracyjne odnoszące się do: pomocy 

administracyjnej i prawnej oraz badań lekarskich (art. 21 Umowy), ochrony danych 

osobowych (art. 22 Umowy), zwolnienia z opłat i uwierzytelnień (art. 23 Umowy), 

składania dokumentów (art. 24 Umowy), stosowanego języka (art. 25 Umowy), wypłaty 

świadczeń (art. 26 Umowy), rozstrzygania sporów (art. 27 Umowy). 

 

4. Skutki wejścia w życie Umowy 

Chcąc określić przewidywane skutki wejścia w życie polsko-mołdawskiej Umowy 

o ubezpieczeniu społecznym, należy stwierdzić, że przyjęcie i wprowadzenie w życie 

jej uregulowań z pewnością zapewni: 

1) możliwość uwzględniania okresów ubezpieczenia przebytych w RM w celu 

ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń z ubezpieczenia społecznego 

(i odwrotnie). Umowa stworzy możliwość sumowania okresów ubezpieczenia 

przebytych w RM i w RP, co niejednokrotnie przesądzi o nabyciu prawa do 

świadczeń przyznanych przez instytucje ubezpieczeniowe RP i RM oraz ich 

wypłacie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy; 

2) transfer świadczeń emerytalno-rentowych osobom uprawnionym zamieszkałym 

na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. 
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Natomiast rozwiązanie dotyczące osób posiadających status repatrianta, uprawnionych 

do polskich świadczeń emerytalno-rentowych: 

1) umożliwi uzyskanie, za okresy ubezpieczenia przebyte w RM, prawa do 

mołdawskich świadczeń emerytalno-rentowych, co niejednokrotnie dla tych osób 

ma znaczenie nie tylko finansowe, ale też prestiżowe. Repatriantom trudno jest 

zrozumieć brak możliwości otrzymania prawa do mołdawskich świadczeń za 

niejednokrotnie kilkudziesięcioletni okres ciężkiej pracy w RM. Obecna sytuacja 

rodzi w nich poczucie krzywdy; 

2) stworzy gwarancje wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie nie 

niższej niż obecnie otrzymywane. 

Niezależnie od powyższego, postanowienia dotyczące stosowanego ustawodawstwa 

mogą przyczynić się do poprawy współpracy gospodarczej między RP a RM, 

tj. pozytywnie wpłynąć na decyzje polskich firm o podejmowaniu nowych inwestycji 

w tym państwie. Postanowienia te mogą także pozytywnie wpłynąć na decyzje 

mołdawskich firm w sprawie realizacji usług eksportowych w RP, szczególnie dzięki 

możliwości delegowania mołdawskich pracowników do pracy w RP. Uregulowania 

dotyczące stosowanego ustawodawstwa mogą także skutkować zmniejszeniem grupy 

obywateli RM podejmujących w Polsce zatrudnienie nielegalnie. 

Wejście w życie każdej umowy o ubezpieczeniu społecznym wiąże się z określonymi 

skutkami finansowymi. Niestety, mimo wielu starań i podejmowanych działań, nie 

udało się uzyskać danych, które pozwoliłyby na ustalenie skutków finansowych 

związania RP Umową z RM. Wszelkie próby pozyskania danych umożliwiających 

dokonanie chociażby szacunkowej ich oceny nie przyniosły spodziewanych rezultatów. 

Należy zauważyć, że w przypadku zawieranych przez RP dwustronnych umów 

o ubezpieczeniu/zabezpieczeniu społecznym zazwyczaj występują znaczne trudności 

w gromadzeniu danych umożliwiających dokonanie szacunkowego wyliczenia skutków 

finansowych związania się taką umową. Szczególnie trudne jest pozyskanie tych 

danych w odniesieniu do państw powstałych po rozpadzie byłego ZSRR. Dlatego też 

przedstawienie precyzyjnych wyliczeń nie jest możliwe. Jednakże możliwe jest 

wskazanie pewnych istotnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę, czyli: 

a) skutki finansowe dla budżetu państwa 

Spośród świadczeń objętych zakresem przedmiotowym Umowy żadne, w sposób 

bezpośredni, nie podlegają finansowaniu ze środków budżetu państwa. Jednakże, 
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z uwagi na to, że przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu 

Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z których 

środków finansowane są wypłaty świadczeń, pochodzą również z dotacji budżetu 

państwa (w przypadku Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego dotacja z budżetu państwa stanowi główne źródło jego 

przychodów), wejście w życie Umowy może potencjalnie spowodować wzrost kwoty 

dotacji budżetowej. Wyliczenie ewentualnych skutków finansowych w tym zakresie nie 

jest jednak możliwe wobec braku niezbędnych danych. 

b) skutki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego 

Żadne świadczenia objęte zakresem przedmiotowym Umowy nie są finansowane ze 

środków jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też wejście w życie polsko- 

-mołdawskiej Umowy o ubezpieczeniu społecznym nie będzie miało wpływu na finanse 

jednostek samorządu terytorialnego. 

c) skutki finansowe dla funduszy ubezpieczeniowych 

Zakres przedmiotowy Umowy oznacza, że skutki wejścia jej w życie mogą mieć wpływ 

na fundusze ubezpieczeniowe, tj. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz 

Emerytalno-Rentowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W tym kontekście 

można wyróżnić dwie grupy czynników, tj. 1) czynniki, które mogą spowodować 

wzrost wydatków funduszy ubezpieczeniowych, oraz 2) czynniki, które nie wpłyną na 

wydatki funduszy ubezpieczeniowych, zmniejszą te wydatki lub spowodują wzrost 

dochodów funduszy. 

Analizując pierwszą grupę czynników, należy wskazać, że: 

– wejście w życie Umowy może spowodować wzrost kosztów wypłaty świadczeń 

należnych z polskiego systemu ubezpieczenia społecznego, do których prawo, bez 

wejścia w życie Umowy, nie powstałoby. Kwestia ta dotyczy osób objętych tzw. 

„starym systemem emerytalnym”, które posiadają okresy ubezpieczenia przebyte 

w RP, ale w wymiarze zbyt krótkim dla przyznania prawa do polskich świadczeń 

długoterminowych (emerytur, rent). Po wejściu w życie Umowy i zastosowaniu 

zasady sumowania okresów część z tych osób uzyska prawo do polskich 

świadczeń emerytalno-rentowych, 
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– wejście w życie Umowy może generować koszty transferu świadczeń do miejsca 

zamieszkania osoby do nich uprawnionej, zamieszkałej na terytorium drugiej 

Umawiającej się Strony. 

Oczywiście liczba osób posiadających polskie i mołdawskie okresy ubezpieczenia, 

która po ich zsumowaniu uzyska prawo do polskich świadczeń, nie jest znana. 

W związku z tym wydatki związane z przyznaniem prawa do tych świadczeń trudno jest 

przewidzieć. Natomiast wydatki z tytułu transferu polskich świadczeń emerytalno- 

-rentowych do RM nie powinny być traktowane jako dodatkowy koszt funduszy 

ubezpieczeniowych, gdyż są one realizacją wcześniejszych zobowiązań wynikających 

z pobierania składek na ubezpieczenia społeczne. 

Analizując drugą grupę czynników, należy wskazać, że: 

– wejście w życie Umowy nie spowoduje wzrostu wydatków funduszy 

ubezpieczeniowych w odniesieniu do osób objętych tzw. „nowym systemem 

emerytalnym”. Polska instytucja ubezpieczeniowa będzie zobowiązana do 

wypłaty świadczeń za okresy ubezpieczenia przebyte w RP, a uzyskanie do nich 

prawa nie będzie zależne od konieczności osiągnięcia określonego stażu 

ubezpieczeniowego. Oznacza to, że w przypadku świadczeń przyznawanych tej 

grupie osób nie będzie zachodziła potrzeba sumowania okresów ubezpieczenia 

w celu uzyskania prawa do polskiego świadczenia. W efekcie nie wpłynie to na 

zwiększenie grupy osób uprawnionych do polskich świadczeń emerytalnych 

i rentowych, a jedynie będzie stanowiło realizację zobowiązań wynikających 

z faktu pobierania składek na ubezpieczenia społeczne, 

– wejście w życie Umowy nie spowoduje wzrostu wydatków Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych z tytułu świadczeń przyznawanych, zgodnie z polskim 

ustawodawstwem, osobom posiadającym status repatrianta, a może wpłynąć na 

zmniejszenie tych wydatków. Przyjęte rozwiązania gwarantują, że repatrianci nie 

otrzymają świadczeń niższych niż obecnie otrzymywane. Jednakże, w przypadku 

gdy na wniosek repatrianta nastąpi ponowne rozpatrzenie prawa do świadczenia, 

z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia przebytych w RM, i ustalenie jego 

wysokości, w efekcie czego wnioskodawca uzyska prawo do częściowego 

świadczenia mołdawskiego, wówczas instytucja polska pomniejszy kwotę 

wypłacanego świadczenia polskiego o kwotę świadczenia należnego 

i przyznanego za okresy ubezpieczenia przebyte w RM. Takie rozwiązanie 
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spowoduje zmniejszenie wysokości kwot wypłacanych przez Fundusz 

Ubezpieczeń Społecznych o wysokość świadczeń przyznanych i wypłacanych 

przez instytucję mołdawską, 

– liczba obywateli RM podejmujących legalne zatrudnienie w RP wpływa na wzrost 

odprowadzanych, do polskiego systemu, składek ubezpieczeniowych, a tym 

samym wzrost dochodów funduszy ubezpieczeniowych7). 

Biorąc powyższe pod uwagę, można założyć, że realizacja postanowień polsko- 

-mołdawskiej Umowy o ubezpieczeniu społecznym nie wpłynie znacząco na wzrost 

wydatków funduszy ubezpieczeniowych. 

Podsumowując kwestię skutków finansowych związania RP Umową o ubezpieczeniu 

społecznym z RM, należy stwierdzić, że uwzględniając: 

– zakres przedmiotowy Umowy, jej wejście w życie nie będzie miało wpływu na 

wydatki jednostek samorządu terytorialnego, natomiast może mieć niewielki 

wpływ na wydatki budżetu państwa w zakresie, w jakim może spowodować 

wzrost dotacji budżetowej do funduszy ubezpieczeniowych, 

– potencjalnie niewielką grupę osób, do której mogłaby mieć zastosowanie zasada 

sumowania okresów, uregulowania, w myśl których każda z Umawiających się 

Stron płaci za własne okresy ubezpieczenia, oraz obowiązujące w RP przepisy 

w zakresie tzw. „nowego systemu emerytalnego”, można założyć, że związanie 

się polsko-mołdawską Umową nie wpłynie istotnie na wzrost wydatków 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; można założyć, że skutki te będą na 

poziomie błędu statystycznego, 

– procedurę obowiązującą w zakresie ratyfikacji i wejścia w życie takiej umowy, 

ewentualne skutki finansowe związania się polsko-mołdawską Umową obciążą 

fundusze ubezpieczeniowe najwcześniej w II połowie 2014 r. 

 

5. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową 

Z uwagi na postanowienia art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji RP, polsko-mołdawska 

Umowa o ubezpieczeniu społecznym będzie miała rangę ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej. Umowa zawiera postanowienia dotyczące ubezpieczenia 

                                                           
7) W roku 2009 wydano 601 zezwoleń na pracę dla obywateli Republiki Mołdawii, w roku 2010 wydano 675 
zezwoleń, w roku 2011 wydano 1017 zezwoleń, w roku 2012 wydano 616 zezwoleń, a w I połowie 2013 roku 
wydano 269 zezwoleń. 
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społecznego, które w polskim porządku prawnym stanowią materię regulowaną 

ustawowo. Dodatkowo niektóre z postanowień Umowy przewidują rozwiązania 

odbiegające od tych zawartych w ustawodawstwie polskim, jak np. możliwość 

sumowania polskich i mołdawskich okresów ubezpieczenia oraz dokonywania wypłaty 

polskich świadczeń należnych osobom uprawnionym zamieszkałym na terytorium RM. 

Związanie RP Umową nastąpi w trybie określonym w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 

kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych8), tj. w drodze ratyfikacji za uprzednią 

zgodą wyrażoną w ustawie (tzw. duża ratyfikacja). Umowa zostanie zawarta na czas 

nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia. 

a) podmioty prawa krajowego, których dotyczy Umowa 

Postanowienia Umowy będą miały zastosowanie do pracowników i osób pracujących 

na własny rachunek, podlegających ubezpieczeniu społecznemu na terytorium każdej 

z Umawiających się Stron, jak również do członków ich rodzin i innych osób 

uprawnionych, pozostałych po śmierci żywiciela. Umowa będzie miała szczególne 

znaczenie dla osób fizycznych w zakresie uzyskiwania prawa do świadczeń z tytułu: 

starości (emerytury), niezdolności do pracy (renty), śmierci (renty rodzinne).  

Umowa nie dotyczy bezpośrednio osób prawnych, ale rozwiązania w niej przyjęte mogą 

przyczynić się do poprawy sytuacji polskich osób prawnych prowadzących działalność 

na terytorium RM, szczególnie przez eliminację podwójnego opłacania składek na 

ubezpieczenie społeczne. Postanowienia Umowy będą sprzyjały współpracy 

gospodarczej, jak też ułatwią swobodny przepływ pracowników. 

b) sposób, w jaki Umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym 

Postanowienia Umowy odnoszą się do spraw uregulowanych w następujących 

ustawach: 

– ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), 

– ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), 

– ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.), 

                                                           
8) Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm. 
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– ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.), 

– ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, 

z późn. zm.), 

– ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub 

chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 737). 

c) środki prawne, jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania Umowy 

Wejście w życie Umowy nie pociągnie za sobą konieczności dokonywania zmian 

w polskim ustawodawstwie wewnętrznym. Wymogiem niezbędnym jest jedynie 

zawarcie, przez obie Umawiające się Strony, Porozumienia Administracyjnego 

(wykonawczego) w sprawie stosowania Umowy. Porozumienie to, wraz z Umową, 

zostało podpisane w Warszawie dnia 9 września 2013 r. i zacznie obowiązywać wraz 

z wejściem w życie polsko-mołdawskiej Umowy o ubezpieczeniu społecznym. 



Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE- 920- 212- 13/jf/ S 

DPUE.920.63.2013 /S 

Warszawa, dnia~ grudnia 2013 r. 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Umowy 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym 

wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra 
właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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AGREEMENT 

BETWEEN THE REPUBLIC OF 

POLAND 

AND THE REPUBLIC OF MOLDOV A 

ON SOCIAL INSURANCE 

~i 'l The RepubUc of Poląnd 

1 and 
l 

j 

l 
'i 

l 

' ~ 
' 

the Repnblic of Moldova 

hereinafter referred to as the "Contracting Parties", 
aiming, by eonunon will, to regulate and to develop the bilaterał 
relations in the area of social insurance, have agreed as follows: . 

l 

l 



Part l 
GENERAL PROVISIONS 

Article l 
Definitions 

(l) For the purposes of this Agreement, the following terros and expressions sha1l 
mean: 

L ·"Iegislation"- the ławs and other legał provisions related to the material scope 
referred to in the Article 2; 

2. "competent authority" - in the Republic of Poland the minister competent for 
the social security, in the Republic o f Moldova the ministry competent for the 
social insurance; ' 

3. "competent institution" - the institution responsible for the application of the 
legislation; 

4. "liaison body" - the institution that provides coordination and exchange of 
inforroation between the institutions of both Contracting Parties, designated 
for the implementation o f this Agreement and also for providing infonnation 
about the rights and responsibilities arising therefrom to the persons 
concerned; 

5. "insured person" - any person who is or has been subject to the legislation of 
either Contracting Party; 

6. "period of insurance" - contribution periods, periods of employment or self
employment and equivalent periods completed according to the legislation of 
each Contracting Party, 

7. "behefit"- all kinds of cash benefits provided by the legislation o f each 
Contracting Party, inc1uding supplements and increases ofthese benefits; 

8. "place ofresidence"- the place ofpennanent stay; 

9. "place of stay"- the place aftemporary stay; 

1 O. "memhers o f the family" - the persous defined as a rnembers of the family by 
the legislation applied by the competent institution. 

(2) Al1 other terros and cxpressions used in this Agreement shall have the meaning 
assigned to them in the applicable legis)ation of each Contracting Party. 

(l) This Agrcement shall apply: 

Artide 2 
Material scope 
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l. to the Republic o f Moldova, to the following benefits within the state social 
insurance: 

a) old age pensions, 
b) invalidity pensions as a consequence o f common disea<;es, 
c) invalidity pensions and indemnities as a consequence of accidents at work 

and occupational diseases, 
d) survivors' pensions; 

2. to the Republic of Poland, to the folłowing benefits within the social 
insurancc and social insurance for fanners: 

a) old age pensions, 
b) invalidity pensions, 
c) survivors' pensions, 
d) one-time indemnity payments and pensions in respect of accidents at work 

and occupational diseases. 

(2) This Agreement shall also apply to the laws and other legał provisions which 
replace, codify, amend or supplement the legislation. 

(3) This Agreement shall not apply to the laws and other legal provisions which 
extend the existing legislation of one Contracting Party to new categories of 
beneficiaries, if the competent authority of that Contracting Party noti:fies the 
competent authority of the other Contracting Party, within six months from the 
date of publication of such laws or legał provisions, that no such extension of 
this Agreement is intended. 

This Agreement shall apply to: 

Article 3 
Personał scope 

l. persous wbo are or have been subject to the legislation of one or both 
Contracting Parties; 

2. persons, whose rights derive from the rights of persous specified in 
subparagraph l. 

Article4 
Equal treatment 

Unless otberwise provided in this Agreement, the persous covered bythis Agreement 
have the same ńghts and are subject to the same obligations under the legislation of 
one Contracting Party, as citizens o f that Contracting Party. 
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(l) 

(2) 

Articłe 5 
Export of benefits 

Unless otherwise provided in thls Agreement, the benefits payable under the 
legislation of one Contraeling Party shall not be subject to any reduction, 
amendment, suspension, discontinuation or confiscation by reason of the fact 
that the entitled person has a place of residence in territory of the other 

Contracting Party. 

TI1e provisions ofparagraph (l) shaU not apply: 
1. in the Republic of Moldova to: state benefits, seniority pens10ns and 

pensions for som e categories o f citizens; 
2. in the Republic of Poland to: benefits granted under a special procedure or 

in exceptional cases. 

Articłe6 

Prevention o f overlapping o f benefits 

Unless the provisions o f Part fi do not provide otherwise. this Agreement shall not 
eonter or maintain the right to two or more benefits in the same respect for the same 
period of compulsory insurance. 

Part II 
APPLICABLE LEGISLATlON 

Article7 
Generał rules 

Unless otherwise provided in this Agreement: 

l. a person employed in the territory of one Contracting Party shall, with respect to 
that employment, be subject to the legislation o f this Contmcting Party, even if 
he/she resides in the territory o f the other Contracting Party, or if the employer 
has his head office or his registered office in the terntory of the other 
Contracting Party; 

2. self-employed person conducting the activity on the territory of one Contracting 
Party shall, with respect to that activity, be subject to the legislation of this 
Contracting Party, even i f he/sb e resides in the terntory of the other Contracting 

Party; 

3. civil servant and person treated as such shall be subject to the legislation of the 
Contracting Party, whose administration employs them. 
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Artkle 8 
Posted workers 

(l) If a person employed by the employer whose registered office is situated in the 
territory of one Contracting Party, is posted to the terntory of the other 
Contracting Party in order to perform certain work for that employer, he/she 
shall be subject to the legislation ofthe frrst Contracting Party, provided that the 
anticipatcd duration o f employmcnt does not exceed a period o f 24 months. 

(2) If a person normally pursuing an activity as a self-employed person in the 
territory of one Contracting Party, temporarily transfcrs that activity to the 
terntory of the other Contracting Party, he/she shall continue to be subject to 
thc legislation of the first Contracting Party, provided that the anticipated 
duration ofthat activity does not exceed a period of24 months. 

(3) If the duration of activity exceeds 24 months, upon a common request of the 
employee and the employer, or of the self-employed person, the legislation of 
the first Contracting Party shall continue to be applied for a new period o f up to 
36 months, provided that the competent authońty o f the other Contracting Party 
or of the institution designated by this authońty gives consent. This consent 
shall be requestcd before the expiry o f initial 24-months period. 

Article 9 
The personnet of international transport enterprises 

A person employed by an international transport enterprise with registered office in 
the territory of one Contracting Party who operates, for hire or on its own account, 
intcmational transport services for persons and goods by raił, road, air or inland 
waterways, shall be subject to the legislation of that Contracting Party, with the 
following restrictions: 

l. a person employed at a branch office or a perrnanent representation of an 
international transport ente.rprise, shall be subject to the legislation of the 
Contracting Party in whose terntory such branch '()f permanent representation is 
situated, i f he/she is not a posted worker; 

2. a person employed mainly in the terntory of the Contracting Party in which 
he/she has his/ber place of residence, shall be subject to the legislation of that 
Contmcting Party, even if the international transport enterprise which employs 
himlher has no registered office or branch or perrnanent rcpresentation in its 
territory. 

' 1 Artide l O 
· i Crew members on vessels 
i 

. l 

. j A person employed on board of a ship whlch is flying uncler the flag of one 
1. 1 Contracting Party shall be subject to the legislation o f that Contracting Party. 
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Articłe 11 
Diplomatic missions and consular offices 

Staff members of diplomatic missions and consular offices shall be subject to the 
provisions o f the Vienna Convention on Diplomatic Relations o f 18 April 1961, and 
ofthe Vienna Convention on Consular Relations of24 Aprill963. 

Artide 12 
Exceptions from ~e provisions of Articles 7 - 1 O 

The competent authorities of both Contracting Parties or institutions designated by 
them, upon the common request of the employee and the employer, or of the self
employed person, may agree on exceptions from the provisions o f Articles 7 -l O, in 
the best interest o f such person or category o f persons. 

Part m 
SPECIAL PROVISIONS RELATING TO THE V ARIOUS 

CATEGORIES OF BENEFITS 

CBAPTERl 
Pensions 

Artide 13 
Granting of pensions witbont aggregation of insurance periods 

If, according to the legislation of one Contracting Party, a person meets the 
conditions to receive a pension without the necessity to apply Artide 14 of this 
Agreemeńt, the competent institution of that Contracting Party establishes the right 
to the pension and calculates its amount solely on the basis of insurance periods 
completed under the legislation which it applies, wiless the pension established in 
accordance with Artide 15 is more favorable. 

Artide 14 
Aggregation of insurance periods 

(l) Where the legislation of one Contracting Party makes acquisition, retaining or 
recovery of the right to pension conditional upon the completion of a certain 
insurance period, the competent institution of that Contraeling Party shal1 take 
into account, i f necessary, the insurance periods completed under the legislation 
of the other Contraeling Party as if they were completed according to the 
legislation of· the. first Contracting Pa.rty, provided that th.ose periods do not 
overlap. 
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(2) Where the legislali on o f one Contraeling Party makes acquisition o f the righ:l 
pension conditional upon completion of a ccrtain insurance period iTJ. a 
profession subject to insurance under a special schemc, or in specific profession 

(3) 

or cmployment, then the insurance periods completed in that profession or in 
employment in accordance with the legislation of the other Contracting Party 
shall be taken into account in order to establish the right to these benefits. 

Whcre after aggregation, referred to in paragraph {l), the insured person does 
not acquire the right to a pension, the competent institution of the Contracting 
Party shall take into account the insurance period completed in a third party 
with which both Contracting Parties are bound by an agreement on social 
insurancc providing for aggregation o f insurance periods. 

Article 15 
Granting of pensions tbrough aggregation of insurance periods 

If according to the legislation of one Contracting Party, the right to pension is only 
established following the application of provisions o f Article 14 of this Agreement, 
the competent institution of that Contracting Party establishes the pension in the 
following way: 

l. calculates the theoretical amount of the pension which would be awarded if all 
insurance periods taken into account were completed under the legislation it 
app1ies; 

2. in order to define the theoretical amonnt of pension, referred to in subparagraph 
l, in order to establish the base of calculation, it shall take into account only the 
remuneration rcccived in accordance with the legislation applied by the 
competent institution, as well as contributions transferred under this legislation; 

3. on the basis of the theoretical amount of pension, referred to in subparagraph l, 
determine the actual amount of pension on the basis of the ratio of insurance 
periods completed under the legislation applied by the competent institution 
granting a pension, to the sum of all considered insurance periods taken into 
account. 

Articlc 16 
losurance period shorter tban 12 months 

(l) lf the insurance period completed u n der the legislation o f one Contracting Party 
is shorter than 12 months and, taking into account this period, the person 
concerned does not acquire the right to the pension under this legislation, then 
the competent institution o f that Contracting Party shall not grdllt the benefit. 

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (l), the insurance periods shorter 
than 12 months completed in accordance with the legislation of each Contracting l 
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Party shall be taken in to account by the competent institution o f that Contracting 
Party in w hi ch the right to benefit occurs after the aggregation of these pcriods. 

CHAPTER2 
Benefits in respect of accidents at work and occupationał diseases 

Article 17 
Right to benefits 

The right to benefits in respect of accidents at work and occupational diseases shall 
be detennined pursuant to the legislation applicable at the date the accident took 
place or at the time work resulting in an occupational disease was perfonned. 

Article 18 
Occupationał diseases 

(1) If the legislation of one Contracting Party makes the entitlement to benefits in 
rcspect o fan occupational disease conditional upon the diagnosis of the disease 
for the first time in the territory of that Contracting Party, this condition shal1 
deem to be fulfilled if this disease was first diagnosed in the territory ofthe other 
Contracting Party. 

(2) If the legislation of one Contracting Party makes the entitlement to benefits 
conditional upon the diagnosis o fan occupational disease within a certain period 
after ceasing the occupation which is Iikely to be the reason for the disease, the 
competent in~-titution shall also takes into account, if necessary, any other 
activity that involves similar risk carńed out under the legislation of the other 
Contracting Party. 

(3) If the 'legislation of one Contracting Party makes the entitlement to benefits in 
respect of an occupational disease conditional upon performing, for a certain 
period of time, the work which is 1ikely to cal!Se a disease, for the purpose of 
ca1culating the benefits shall also be taken into account the periods in which 
such work was perfonned in the territory ofthe other Contracting Party. 

Articłe 19 
Aggravation of an occupational disease 

(1) I f the ńght to benefits in respect of an occupational disease was estabHshed 
under the legislation of one Contracting Party, the competent institution of that 
Contracting Party shall be responsible for the payment of the bencfits for the 
aggravation of an occupational disease, even i f i t occurred at the time w hen the 
insured person was subject to the legislation of the other Contracting Party, on 
condition that in that territory the person did not perform work which would 
expose himfher to an occupational disease. 
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(2) In case of aggravation of an occupational disease of a person receiving benefits 
in respect of an occupational disea:·.l under the legislatlon ofthe first Contracting 
Party, while performing in the territory of the other Contracting Party work 
likely to aggravate the occupational disease: 

l. the competent institution of the frrst Contracting Party shall continue to 
pay the granted benefits, without taking into account the aggravation o fan 
occupational disease; 

2. the competent institution o f the latter Contracting Party, whose legislation 
the insured person has been subject to while performing work which 
might result in aggravation of the occupational disease, shall grant a 
benefit in the amount equal to the difference between the amount of the 
benefit the insured person is entitled to after the aggravation of an 
occupational disease and the amount of the benefit that would be due 
before the aggravatión of an occupational disease, in accordance with the 
legislation it applies. 

Part IV 
MISCELLANEOUS PROVISIONS 

Article 20 
Compełences of the competent authorities 

(l) The competent authorities o f both Contracting Parties shall establish the 
administrative rneasures necessary for the application ofthis Agreernent. 

(2) 'fl1e competent authorities shall: 

(l) 

l. decide on the procedures of appłication of this Agreement m the 
Adrninistrative Arrangernent; 

2. designate liaison bodies and the competent institutions for the purpose of 
facilitating and accelerating the application of the provisions of this 
Agreement; 

3. inform each other on the amendments made to the Jegislation each of the 
Contracting Parties, as far as these changes affect the application of this 
Agreement. 

Article 21 
Administrative and legał assistance, medical examinations 

The competent authorities, thc liaison bodies and competent institutions of the 
Contracting Parties shall assist each other in applying the provisions of this 
Agreemcnt. This assistance shalł be free of charge, unless the competent 
authorities establish the reimbursement of certain expenses related to providing 
that support. 
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l (2) ' l Certificates and documents, issued by the competent authorities, liaison bodies 
and competent institutions of one;Contracting Party, shall be recognized by the 
competent authorities, Iiaison bodies and competent institutions of the other 
Contracting Party. l 

(3) Merlical examinations ofpersons who have theirplace ofresidence or stay in the 
territary o f the other Contracting Party shall be carried out by the institution o f 
the place o f residence or stay upon the request and at the expense o f a competent 
institution. Cost of medical examinations shall not be reimbursed if the 
examinations are performed forthe institutions ofboth Contracting Parties. 

Article 22 
Protection o f personał data 

( 1) Any personał data sen t between the Contracting Parties for the purpose o f l· 
application ofthis Agreement are confidential. After personał data are sent, they 
shall fali under the legislatlon that regulates the protection of such data of the 
Contracting Party which receives the data. 

(2) The use o f personał data for a different purpose than defined in the paragrap h (l) 
may be done only with the consent of the person concemed. 

(3) Persons, whose personal data are or will be sent, have the right to receive, upon 
request, the informatlon about the transmitted data or about the data that will be 
transmitted, to exercise their ńght to access and intervention on these personał 
data, and to be allowed to complain to the national competent authority for the 
protection of personał data or to the court, also therein claiming damages in case 
o f unlawful processing o f personał data. 

Article 23 
E:xemption from fees and authentication 

(l) If the legislatlon of one Contracting Party provides that certificates or other 
documents submitted pursuant to the legislation of that Contracting Party shall 
be exempted wbolly or partly from fees, court taxes, office or registration costs, 
this exemption shall also be applied to any certificates or other documents issued 
under the legislation of the other Contracting Party, for the purpose of 
application ofthis Agreement. 

(2) The Contracting Parties shall mutually recognize all documents or certi:ficates o f 
any kind necessary for the applicatlon of this Agreement, just as if they were 
issued by the relevant competent authorities, without the requirement of their 
authentication by the diplomatic and consular autbońties. 

(3) The copies of documents which are certified as true and exact copies by the 
competent instit:ution of one Contracting Party shall be accepted as true and 
exact copies by the competent institution of the other Contracting Party without 
fi1rther authentication. 
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Article 24 
Submission of documents 

( 1) C1aims, complaints, appeals against decisions and declarations submitted to the 
competent authority, liaison body or competent institut1on of one Contracting 
Party shall be regarded as submitted to the competent authority, liaison body or 
competent institution of the other Contracting Party on the same date. 

(2) A claim for benefits under the legislation of one Contracting Party shall be 
regarded as a claim for respective benefits Wlder the legislation of the other 
Contracting Party, unless the claimant requests cleferment of the detennination 
of right to the old-age pension under the legislation of the latter Contracting 
Party. -

Article25 
Applicable language 

(l) For the application of this Agreement, the competent authorities, liaison bodies 
and competent institutions of the Contracting Parties may communicate in an 
officiallanguage of any ofthe Contracting Parties. 

(2) The competent authorities, liaison bodies and competent institutions of one 
Contracting Partymay not reject the claims, appeals or other documents sent to 
thern for the reason of being written in the official language of the other 
Contracting Party. 

Article 26 
Payment of benefits 

The competent institutions of each Contracting Party shall pay the benefits according 
to the provisions o f this Agreement directly to the entitled persens having their place 
o f residence in the territery of the other Contracting Party in the official currency o f 
its state, and in case of the lack of convertible curreRcy in other freely convertible 
currency. 

Articlc 27 
Resołution of disputes 

The competent authorities o f the Contracting Parties shall make every justified effort 
to so]ve disputes conceming the interpretation or application of this Agreement by 
mean.s of direct consultations. 

l 
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l)artV 
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 

Article 28 
Transitional provisions 

l) This Agreement shall confer no ńght for payment o f benefits for any period 
before the date o f its entry into force. 

2) 

3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Ali insurance peńods completed under the legislation of one Contracting Party 
before the date of entry into f orce o f this Agreernent, shall be taken into account 
for the purpose of determination of the rights to benefits ańsing from this 
Agreernent. 

Subject to paragraph (1), this Agreement shall apply to insurance events that 
took place before the date of its entry into force, provided that the obligations 
resulting frorn thern have not been previously regulated in the form of 
capitalized benefits. 

Determination of rights to the benefits obtained before the date of entry into 
force of this Agreernent shall not affect the rights granted arising from this 
Agreement. 

Benefits granted before the date of entry into force of this Agreernent may be 
revised upon the request in accordance with this Agreernent, if the change results 
exclusively frorn the provisions of this Agreement. If the revising of the rights 
results in deprivation of rights to benefits or reducing their amount cornpared to 
that paid before, the competent institution o f the Republic o f Poland will ensure 
completion of the arnount of Moldovan and Polish benefits or of the Moldovan 
benefits to the amount of the benefits paid before, upon the condition that the 
beneficiary rcsides in the terntory ofthe Republic ofPoland. 

In case of applying Article 8 o f this Agreement to the employees posted to the 
terntory of one Contracting Party before the ~te of entry into force of this 
Agreement, it shall be considered that the periods of employment listed in this 
Article will start on the date when the Agreernent enters into force. 

Article 29 
Duration o f the Agreement 

(l) This Agreement is concluded for an undetermined period. 

(2) Each Contracting Party rnay denounce it by rneans of a written notification, 
through diplornatic channels, no later than six rnonths before the end of a given 
calendar year. In this case the Agreernent shall expire in the last day of this 
calendar year: 
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(3) In case o f dcnouncement o f this Agrccment, aU rights acquired under its 
provisions shall be maintained and the claims submitted before the expiry o f this 
Agreement shall be settled under its provisions. 

Article 30 
Aroending and suppłementing o f the Agreement 

. 
li 'I'h1'.s A b d d l d b l f th greement may e amen e or supp emente . y mutua consent o · · e 

· 1 Contracting Parties, by means o f additional protocols. These protacols shall 
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constitute an integral part of this Agreement and shall enter into force according to 
the provisions of Article 31 ofthis Agreement. 

Article 31 
Entry in to force of the Agreement 

(l) This Agreement shall be ratified by each Contracting Party. 

(2) lbe Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels, 
about the fulfillment of the intemal procedures required for the entry into force 
ofthe Agreement. 

(3) This Agrcement shall enter into force on the first day of the third month 
following the receipt ofthe last notification. 

In witness whercof, thc undersigned, being duly authorized thcreto, have signed this 
Agreement. 

Done at . .' .. hJ.W.V.?.~ ..................... , on ... 9.~:.9.~: .. ?.9.12 ........... , in 
duplicate, in the Polish, Moldovan and English languages, each texts being equally 
authentic. In case of any divergence of interpretation, the English version shall 
prevaił. 
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For the Repu b lic of Poland For the Republic ofMołdova 
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ACORD 

iNTRE REPUBLICA POLONA 

$1 REPUBLICA MOLDOV A 

IN DOMENIUL ASIGUR.ARILOR SOCIALE 

RepubUca Połona 

Repubłica Mołdova, 

denumite In continuare "Paqi Contractante" 

dorin~ de comun acord, sa reglementeze ~i sa dezvolte relatiiłe bilaterale in 
domeniul asigurarilor sociale, au convenit asupra urmatoarelor dispozitii: 
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Partea I 
Dispozit:ii generale 

Articolull 
Definit:ii 

(l) Pentru aplicarea prezentului Acord, unnatorii tenneni ~i expresii desemneaza: 

l. "legislatie" - legile ;;i celelalte acte normative, care reglementeaza 
domeniul material prevazut la Articolul2; 

2. "autoritate competenta" - in Republica Polona ministruł responsabil 
pentro securitatea sociala, in Republica Moldova ministerul responsabil 
pentro asigurarile sociale; 

l 

3. "institutie competenta" - institutia responsabila pentro aplicarea 
legislatiei; 

4. "organism de legaturii." - institutia care asigura coordonarea ~i schimbul 
de informatii intre institutiile ambelor Pa.qi Contractante, desemnate 
pentro aplicarea prezentutui Acord, precum ;;i pentro informarea celor 
interesati despre drepturile ~i obligapile ce rezulta din acesta; 

5. "persoana asigurata" - orice persoana care a fost sau este supusa 
legislatiei oridi.rei Pa.qi Contractante; 

6. "perioada de asigurare" -- perioadele contributive, perioadele de angajare 
sau de activitate pe cont propriu, precum ~i perioadele asimilate, realizate 
in conformitate cu legislatia fiecarei Paqi Contractante; 

7. "prestatie" - toate tipurile de prestatii in bani, previizute de legislatia 
fiecarei Paqi Contractante, inclusiv suplimentele ~i sporurile prevazute 
pentru aceste prestatii; 

8. "domiciliu" -locul de ąedere permanenta; 

9. ,,re~edinta" - locul de ~edere temporara; 

l O. "membri de familie" - persoanele defmite ca membri de familie de 
legislapa pe care o aplica institutia competenta. 

(2) Ceilal~ termeni ~i expresii utilizate m prezentuJ Acord au semnificatia 
prevazuta de legislatia aplicabiHi a fiecarei Pa.qi Contractante. 

Articolul 2 
Domeniul material de aplicare 

(l) Prezentul Acord se aplica: 

l. pentro Republica Moldova, tumatoarelor prestatii din domeniul asigurarilor 
sociale de stat: 

a) pensiei pentru limita de virsta, 



b) pensiei de invaliditate cauzata de boli obi~nuite, 

c) pensiei ąi indemnizatiei de invaliditate m urma accidentelor de 
munca sau cauzata de boli profesionale, 

d) pensiei de urm~; 

2. pentro Republica Polona, l.lfllllitoarelor prestatii din domeniul asigurańlor 
sociale ~i asigurarilor sociale a agricultorilor: 

a) pensiei pentro limita de virsta, 

b) pensiei pentro incapacitate de munca, 

c) pensiei de urm~, 

d) despagubirilor Unice ~i pensiilor 1n caz de accidente de rotmea ~i 
boli profesionale. 

(2) Prezentu! Acord se va aplica, de asemenea, legilor ~i altor acte normative care 
inlocuiesc, codifica, modifica sau completeaza legislatia. 

(3) Prezentu! Acord nu se va aplica legilor ~i altor acte normative care extind 
legislapa existenta a unei Parp Contractante asupra unor noi categorii de 
beneficiari de prestatii, daca autoritatea competenta a acelei Paqi Contractante 
comunica autoriUitii competente a celeilalte Paqi Contractante, in decurs de 
~ase luni de la data publicarii unor ru,tfel de legi sau acte normative, despre 
aceea ca nu se intentioneaza o asemenea extindere a Acordului. 

Articolul3 
Domeniul personał de aplicare 

Prezentu! Acord se aplicit 

l. persoanelor care sunt sau au fost supuse legislatiei uneia sau ambelor Paqi 
Contraetan te; 

2. persoanelor ale caror drepturi deriva din drepturile persoanelor prevazute 
in punctul l. 

Articolul4 
Egalitatea de tratament 

Daca prezentu! Acord nu prevede altfel, persoanele care cad sub incidenta 
prezentului Acord au acele~i drepturi ~i sunt supuse acelo~i obligatii, l.u 
conformitate cu legislatia unei Parti Contractante, ca ;;i cetatenii ace1ei Parti 
Contraetan te. 
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Articolul5 
Exportul prestatiiJor 

(l) Daca prezentu l Acord nu prevede altfel, prestatiile acordate m baza legislatiei 
unei Paqi Contraetan te nu pot fi rnic1}orate, modificate, suspendate, sistate sau 
confiscate pe motiv ca persoana łndreptatita are dornicitiul pe teritoriul 
celeilalte Paqi Contractante. 

(2) Dispozitiile alineatului (l) nu se aplica: 

l. pentru Republica Moldova: alocatiilor de stat, pensiilor pentru 
vechime in munca ~i pensiilor pentru unele categorii de cetateni; 

2. pentru Republica Polona: prestatiilor acordate łn procedura aparte sau 
in cazuri exceptionale. 

Articolul6 
Evitarea cumulului de prestatii 

Daca dispozitiile Piirtii a III-a nu prevad altfel, prezentul Acord nu confera sau 
mentine dreptul de a beneficia de doua sau mai multe prestatii care sa acopere 
acela~i risc, acordate łn baza aceleia~i perioade de asigurare obligatorie. 

Partea all-a 
Legislapa aplicabila 

Articolu17 
Reguli generale 

Daca prezentu! Acord nu prevede altfel: 

l. persoana care este angajatii pe teritoriul unei Part-i Contractante, m cazul 
acestei angajari, este supusa legislatiei acestei Paqi Contractante, chiar 
daca are domiciliul pe teritoriul celeilalte Paqi Contractante sau daca 
angajatorul are sediul principal sau cel łnregistrat pe teritoriul celeilalte 
Paqi Contractante; 

2. lucratorul independent care i~i desfii1}oara activitatea pe teritoriullUlei Paqi 
Contractante este supus, in cazul acestei activitati, legislatiei acestei Paqi 
Contractante, chiar daca are domiciliul pe teritoriul celeilalte Pfu1i 
Contraetan te; 

3. functionarul public ~i persoana asiroilata acestuia sunt supu~i legislatiei 
Partii Contractante, in a carei adm:inistratie sunt angajati. 

Articolul8 
Lucratorii deta~ati 

(l) Daca persoana care es te angajata de catre angajatorul cu sediul inregistrat pe 
teritoriul unei Paqi Contractante este deta~ata de catre acesta pe teritoriul 
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celeilalte Plłrti Contractante pentru a exercita o anumita activitate pentro acest 
angajator, aceasta va fi supusa legjslafiei primei Parti Contractante, cu 
condipa ca durata previzibila a acestei angajari sa nu dep~easca 24 de luni. 

(2) Lucratorul independent, care i~i desta~oara activitatea in mod obi~nuit pe 
teritoriul unei Parti Contractante ~i care i~i transfera pentru o perioada aceast.a 
activitate pe teritoriul celeilalte Piifti Contractante, rnmine supus legislapei 
primei Paqi Contractante cu conditia ca durata previzibila a acestei activitati 
sa nu depa~easca 24 de luni. 

(3) Dacii durata activitatii se prelunge~te mai mult de 24 de łuni, la cererea 
comunii a angajatului ~i angajatorului sau a lucratorului independent, legislatia 
primei Paqi Contractante continua sa se aplice pentru o noua perioada de pma 
la 36 de ltmi, cu acordul ąutoritatii competente a celeilalte PArli Contractante 
sau a institutiei imputernicite de ciitre a~"11i autoritate. Acest acord trebuie 
solicitat inainte de expirarea perioadei initiale de 24 de luni. 

Articołul9 

PersonaJol intreprindeńlor de transport internaponaJ 

Persoana angajata intr-o intreprindere de transport intemational care t§i are sediul 
inregistrat pe teritoriul unei Piifti Contractante §i care efectueaza, pe cont propriu 
sau in eontul unor terti, transporturi intemationale de pasageri sau de marfini, pe 
diile ferate, rutiere, aeriene sau pe apele interioare, este supusa legislatiei acestei 
Paqi Contractante, cu urmatoarele limitari: 

1. persoana angajata de catre o filiala sau o reprezentanta permanentii a 
mtreprinderii de transport intemationał este supusii legislatiei Partii 
Contractante pe teritoriul direia se gase~te aceastii fillala sau reprezentanta 
permanenta, daca nu este un lucrator deta§at; 

2. persoana angajata, in principal pe teritoriul Partii Contractante unde i~i are 
domiciliul, este supusa legislatiei acestei Parp Contractante, chiar daca 
intreprinderea de transport intemational care o angajeaza nu are pe acest 
teritoriu un sediu inregistrat, o fillala sau reprezentanta permanentii. 

Articolull O 
Echipajul navei 

Persoa.na angajata la bordul unei nave care se afla sub pavilionul unei Paqi 
Contractante este supusa legislatiei acestei Parti Contractante. 

Articolu111 
Misiuni diplomatice ~i posturi consułare 

Pentru membrii misinnilor diplomatice ~i posturilor consulare se vor aplica 
dispozitiile Conventiei de Ja Viena cu privire la relatiile diplomatice din 18 aprilie 
1961 ~i ale Conventiei de la Viena cu privire la relatiiłe consulare din 24 aplill.e 
1963. 
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Articoluł 12 
Exceptii d1: la dispozitille Articolelor 7 -lO 

AutoriHitile competente ale ambelor Paqi Contractante sau institutiile desemnate 
de acestea pot conveni, la cererea comuna a angajatului ~i angajatorului, sau la 
ccrerea lucratorului independent, exceppi de la dispozitiile Articolelor 7-1 O, in 
interesul unei persoane sau a unei categorii de persoane. 

Partea a Ill-a 
Dispozitii speciale referitoare la diferite categorii de prestapi 

Capitolull 
Pensii 

Articolull3 
Acordarea pensiiJor tara totalizarea perioadelor de asigurare 

Daca, in confonnitate cu legislatia unei Pfu1:i Contractante, persoana intrune~te 
conditiile pentru a beneficia de pensie !ara necesitatea aplicarii Articolului 14 al 
prezentulw Acord, institutia competenta a acestei Pfu1:i Contractante stabile~te 
dreptul la pensie ~i calculeaza cuantumul acesteia numai m baza peńoadelor de 
asigurare realizate eonform legislatiei pe care o aplica, cu exceptia cazului cłnd 
pensia stabilita in confonnitate cu dispozitiile Articolului 15 ar fi mai favorabila. 

Articolull4 
Totalizarea perioadelor de asigurare 

(1) Dacii legislatia unei Paqi Contractante conditioneazii acordarea, pastrarea sau 
restaqilirea dreptului la pensie de realizarea unei anumite perioade de 
asigurare, institutia competenta a aceste1 Pfu1:i Contractantc ia in considerare, 
dacii este necesar, perioadele de asigurare. realizate eonform legislatiei 
celeilalte Paqi Contractante, ca ~i cum ar fi peńoade realizate eonform 
legislatiei primei Paqi Contractante, in milsura m care acestea nu se suprapun. 

(2) Dacii legislatia tmei Parp Contractante conditioneazii acordarea dreptului la 
pensic de rcalizarca unei anumite peńoade de asigurarc mtr-o profesie supusa 
1mui rcgim speciał de asigurare, sau mtr-o profesie sau activitate de muncii 
speciticii, atlmci perioadele de asigurare realizate in acea profesie sau 
activitate de muncii, confonn legislatlei celeilalte Paqi Contractante, sunt 
luate in considerare la stabilirea dreptului la aceste prestatii. 

(3) Dacii dupa totalizarea, prevazuta la alineatul (l), persoanei asigurate nu i se 
acorda dreptul la pensie, institutia competenta a Pfu·tii Contractante ia in 
considerare perioada de asigurare realizata mtr-o tara teqii., cu care arobele 
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Parti Contractante sunt legate printr-un Acord in domeniul asigurarilor sociale 
care prevede totalizarea perioadelor de asigurare. 

Articolul15 
Acordarea pensillor prin totałizarea perioadełor de asigurare 

Dacii, m conformitate cu legislatia unei Paqi Contractante, dreptulla pensie este 
stabilit numai prin aplicarea prevederilor Articolului 14 al prezentului Acord, 
institupa competenta a acestei PArli Contraetanie stabile~te pensia dupa cum 
urmeaza: 

l. calculeaza cuantumul teoretic al pensiei, ca ~i cum toate perioadele de 
asigurare luate m considerare ar fi fost realizate eonform legislapei pe care 
o aplica aceasta institut.e; 

2. pentru stabilirea cuantumului teoretic al pensiei, prevazut in punctul l, la 
determinarea bazei de calcul se ia m considerare numai remWlerarea 
obtinutli in conformitate cu legislapa aplicaUi de catre institupa 
competenta, precum ~i contributiile transferate in conformitate cu aceasta 
legislatie; 

3. fu baza cuantumului teoretic al pensiei, prevazut in punctul l, se stabileęte 
cuantumul real al pensiei, tinlnd cont de raportul dintre perioadele de 
asigurare realizate eonform legislapei pe care o aplica institutia 
competenta care acorda pensia ~i totalul tuturor perioadelor de asigurare 
luate in considerare. 

Articolull6 
Perioada de asigurare mai midi de 121uni 

(1) Daca perioada de asigurare realizata eonform legislatiei unei Paqi 
Contra~tante este mai mica de 12 luni ~i dacii, tinfu.d cont de aceasta perioada, 
persoana interesatli nu obpne dreptulla pensie fu baza acestei legislapi, atunci 
institupa competenta a acestei Parti ContractantC"nu acorda aceastli prestape. 

(2) Fara a incalca prevederile alineatului (1), perioadele de asigurare mai mici de 
12 luni, realizate m conformitate cu legislapa fiecarei Paqi Contractante, se 
iau m · considerare de institupa competenta a acelei Parti Contractante, 
eonform legislapei careia va aparea dreptul la prestatie, dupa totalizarea 
acestor perioade. 
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Capitolul 2 

' Prestapi in caz de accidente de munca §i boli profesionale 

l Artico1ull7 
l Dreptul la prestapi 

1
1 Dreptulla prestaj:ii in caz de accidente de muncii ~i boli profesionale se stabilel'te 

1n conformitate cu legislatia, care se aplica la momentul producerii accidentului l sau łn timpul exercitarii activitatii, 1n urma direia a aparut boala profesionaUi. 

Articolul 18 
Boli profesionale 

(l) Daca legislatia unei Pfuti Contractante conditioneaza acordarea prestatiilor m 
caz de boala profesionala de diagnosticarea bolii respective pentro prima data 
pe teritoriul acestei Paqi Contractante, aceasta conditie se considerii 
mdeplinita, dacii. aceasta boala a fost diagnosticata pentru prima data pe 
teritoriul celeilalte Parti Contractante. 

(2) Daca legislatia unei Parfi Contractante condiponea71i dreptul la prestatii de 
diagnosticarea bolii profesionale intr-o anumita perioada de la 1ncetarea 
activitatii profesionale susceptibile a fi cauza bolii, institutia competenta ia m 
considerare, daca este necesar, orice alta activitate, care implica un nsc 
similar, dest~ata m baza legislafiei celeilalte Paqi Contractante. 

(3) Daca legislapa unei Piirti Contractante conditioneaza dreptulla prestatii m caz 
de boala proJesionaUt de exercitarea pe o perioada de timp determinata a unei 
activitati susceptibile de a cauza o boala, pentru calculul prestatiilor sunt luate 
1n considerare, de asemenea, ~i perioadele m care a fost desfii~urata o astfel de 
activit{lte pe teritoriul celeilalte Paqi Contractante. 

Articolull9 
Agravarea bolli profesionale 

(l) Daca dreptul la prestatii m caz de boala profesionaHi a fost stabilit in 
conformitate cu legislatia unei Parfi Contractante, institutia competenta a 
acestei Parti Contractante va fi responsabila pentru płata prestatiilor pentro 
agravarea bo1ii in caw.A, chiar dacii aceasta a Strrvenit in perioada cl.nd 
persoana asigurata era supusa legislafiei celeilalte Pi'ifti Contractante, cu 
conditia ca nu a desfii~;urat pe teritoriul acesteia o activitate susceptibila de a 
agrava boala profesionaJa. 

(2) In cazul agrav~i bolii profesionale a persoanei care beneficiaza de o prestatie 
in caz de boala · profesionala m conformitate cu legisiatia primei Part] 
Contractante, in timpul exercitarii unei activitati susceptibile de a agrava boala 
profesionala pe teritoriul celeilalte Parti Contractante: 



1. institutia competenta a primei Parti Contractr; ate v~ achita~ inalcontinuare, 
prestatia acordatii tara a tme cont de agravarea bolit profeston e; 

2. institutia competenta a celeilalte Paqi Contractante, legislat~ei drrei~ ~ra 
supusa persoana asigurata 1n timpul exercitarii u~ei activ!tiiti suscept:blle 
de a agrava boala profesionala, acordA persoane1 respectwe o_ p:estape~ a 
clirei cuantum este egal cu diferen1a dintre cuantumul prestapet cuvemte 
dupa agravarea bolii profesionale ~i cuantumul prestatiei care ~ fi fost 
cuvenita mainte de agravarea bolii profesionale, in confonmtate cu 
legislatia pe care o aplica. 

PartealV 
Dispozitii diverse 

Articołul 20 
irnputernicirile autoritatllor competente 

(1) Autorit:atile competente ale ambelor Pfuti Contractante vor stabili milsurile 
administrative necesare pentro aplicarea prezentului Acord. 

(2) Autoritiitile competente: 

l. vor conveni in Aranjamentul Administrativ modalitatile de aplicare a 
prezentului Acord; 

2. · vor desemna organismele de legatura ;;i institutiile competente in scopul 
facilitarii ~i urgentiirii aplicarii prevederilor prezentuhli Acord; 

3. se vor infonna reciproc asupra modificarilor legislapilor Partilor 
Contractante, m masura m care aceste modificari influcnteaza aplicarea 
prezentulw Acord. 

Articołul21 

Asisten ta administrativa 'i juńdici, expertiza medicaJa 

(l) Pentru aplicarea prevederilor prezentului Acord, autoritatile competente, 
organismele de legatura ~i institutiiłe competente ale Paftilor Contraetanie ł~i 
vor acorda sprijin reciproc. Aceasta asistenta este gratuita, cu exceppa 
cazurilor in care autoritatile competente vor stabili rambursarea unor anumite 
cheltuieli legate de acordarea sprijinului respectiv. 

(2) Certificatele ~i documentele, eliberate de catre autoritatile competente, 
organismele de legatura ~i institutiile competente ale lll1ei Pfu1i Contractante~ 
Slll1t recl.ll1oscute de catre autorillitile competente, organismele de legatura ~i 
institutiile competente ale celeilalte Piirti Contractante. 

(3) Expertiza merlicala a persoanelor care au domiciliul sau re~ed.inta pe teritoriul 
celeilalte Pfu1i Contractante este efectuata de catre institutia locului de 
dornicilin sau de re$edinta la cererea $i pe cheltuiala institutiei competente. 
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Cheltuielile pentro expertizele merlicale nu sunt rambursate, daca acestea sunt 
efectuate pentro institutiile ambelor Parti Contractante. 

Articolul 22 
Protecpa datelor cu caraeter personał 

(l) Orice da te cu caraeter personał transmise intre Partile Contractante pentru 
aplicarea prezentului Acord sunt confidentiale. Dupa transmiterea datelor cu 
caraeter personał, fata de acestea se aplica legislat]a care reglementeaza 
protectia tmor asemenea date a Paqii Contractante care receptioneaza datele. 

(2) Utilizarea datelor cu caraeter personał in alt scop dec!t cel prevazut la 
alineatul (l) poate fi efectuata numai cu acordul persoanei interesate. 

(3) Persoanele, ale caror date cu caraeter personał sunt sau urmeaza a fi 
transmise, au dreptul, la solicitare, sa primeasca informatia despre datele 
transmise sau care urmeaza sa fie transmise, sa-fłi realizeze dreptul de acces !?i 
dreptul la interventie asupra acestor date cu caraeter personał, precum ~i sa 
beneficieze de dreptul de a adresa o plingere catre autoritatea nationala 
competenta de protectie a datelor cu caraeter personał ori in instanta de 
judecata, de ascmenea sa ceara despagubiri in cazul prelucrari.i ilegale a 
datelor cu caraeter personał. 

Articolul 23 
Scutirea de taxe ~i de autentificare 

(l) Daca legislatia unei Part] Contractante prevede ca certificatele sau alte 
documente depuse in conformitate cu legislapa acestei Part] Contractante sunt 
scutitt? integral sau par{:ial de la taxe, taxe de judecata, taxe de cancelarie sau 
de 1nregistrare, aceasta scutire se aplica, de asemenea, certificatelor sau altor 
documente eliberate in conformitate cu legislatia celeilalte Paqi Contractante 
pentru aplicarea prezentutui Acord. 

(2) Partile Contractante i~i recunosc redproc toate documentele sau certificatele 
de orice tip nccesare pentru aplicarea prezentului Acord, ca ~i cum acestea au 
fost eliberate de catre autoritat]łe competente relevante, .tara a fi necesara 
autentificarea acestora de ditre autorillitile diplomatice ~i consulare. 

(3) Copiile documentelor, autentificate ca fiind corecte ~i in conformitate cu 
originalul de ditrc institutia competenta a unei Paqi Contractante, sunt 
acceptate ca fiind corecte ~i in conformitate cu originalul de catre 1nstitutia 
competenta a celeilalte Parp Contractante, fiira o autentificare ulterioariL 
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Articolul24 
Depunerea documentelor 

(l) Cererile, reclamapile, contestatiile privind cleciziile ~i declaratiile depuse la 
autoritatea cornpeten~ organisrnul de legatura sau la institutia competenta a 
unei Paqi Contractante, vor fi considerate ca fiind depuse la aceia~i data la 
autoritatea cornpetenta, la organisrnul de legatura sau la institutia competenta 
a celeilalte Paqi Contractante. 

(2) Cererea pentro acordarea dreptului la prestape, depusa m conformitate cu 
legislapa unei Parti Contractante, se considera drept cerere pentro acordarea 
dreptului la prestape, depusa m conforrnitate cu legislatia celeilalte Paqi 
Contractante, cu exceptia ,cazului 1n care persoana solicita arnłnarea stabi1irii 
dreptului la pensie pentro lirnita de v1rsta m conforrnitate cu legislapa 
celeilalte P8.rti Contractante. 

Articołul 25 
Limba de comunicare 

(l) Pentro aplicarea prezentului Acord, autoritatile competente, organismele de 
legatura ~i institutiile competente ale Paqilor Contractante pot comunica mtr-o 
limba oficiala a oricarei P8.rti Contractant:e. 

(2) Autoritatile competente, organismele de legatura ~i institutiile competente ale 
unei Paqi Contraetanie nu pot respinge cererile, contestatiile sau alte 
documente care le-au fost transmise, pe motiv ca au fost intocmite in limba 
oficiala a celeilalte Paqi Contractante. 

Articołuł 26 
Plata prestatillor 

Institutiile competente ale fiecarei Paqi Contraetanie platesc prestatiile eonform 
prevederilor prezentutui Acord direct persoanelor 'mdreptatite care au domiciliu 
pe teritoriul celeilalte Pfuti Contractante m valuta oficiala a statului sau, iar m 
cazul in care valuta nu este convertibila in alta valuta liber convertibila. 

Articolul 27 
Sołuponarea diferendełor 

Autoritatile competente ale Parplor Contraetanie vor depune toate eforturile 'in 
scopul solutionarii diferendelor privind interpretarea sau aplicarea prezentului 
Acord, prin consultari directe mtre ele. 
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Partea a V-a 
Dispozijii traozitorii ~i finale 

Articolul 28 
Dispozijii traozitorii 

(l) Prezentu! Acord nu deschi de nici un drept pentru p lata prestatii1or pentru o 
perioada anterioara intrarii sale In vigoare. 

·1 (2) Toate perioadele de asigurare realizate m baza legislatiei unei Parti 
l Contractante płna la intrarea m vigoare a prezentului Acord sunt luate m 
l considerare pentru stabilirea dreptului la prestatiile care rezulta din 
1 prevederile prezentutui A~rd. 

(3) Sub rezerva alineatului (l), prezentu} Acord se aplid1 cazurilor asigurctte, 
produse antcrior intrarii sale m vigoarc, cu conditia di obligatiile care decurg 
din acestea nu au fost reglementate anterior sub forma prestatiilor capitalizate. 

( 4) Drepturile la prestatii obtinute anterior intrarii in vigoare a prezentului Acord 
nu influenteaza drepturile acordate in conformitate cu prezentu! Acord. 

( 5) Prcstatiile acordate anterior intrarii in vigoare a prezentului Acord pot fi 
revizuite la ccrere 'in conformitate cu prezentul Acord, daca modi:ficarea 
rczulta numai din dispozitiile prczentului Acord. Dacii revizuirea drepturilor 
va avea ca cfcct lipsirea de drepturi la prestatii sau reducerea cuantumului 
acestora fata de cel pliitit anterior, institutia competenta a Republicii Polone va 
asigura completarea sumei prestafiilor moldovene~ti ~i poloneze sau ale 
prestatiilor moldovene!?ti pinii la niveluł prestatiilor platite anterior, cu 
conditia ca beneficiarul de prcstatii domiciliaza pe teritoriul Republicii 
Polone,. 

( 6) In cazul aplicarii Articolului 8 al prezentului Aoord, pentru lucratorii deta~ati 
pe teritoriul unei Piifti Contractantc, anterior intrarii m vigoare a prezentului 
Acord, se eonsictera ca, perioadele de angajare prcvazute in acest articol vor 
mcepe din data intrarii m vigoare a prezentului Acord. 

Articołul29 

Durata Acordului 

(l) PrezentuJ Acord se incheie pe o perioada nedeterminatii. 

(2) Fiecare Parte Contraetantli 1l poate denunta printr-o notificare scrisa, prin 
canale diplomatice, cu cel putin ~e luni mainte de termmarca anului 
calendaristic respectiv. in accst caz, Acordul i~i łnccteaza valabilitatea m 
ultima zi a anului cr.lendaristic respcctiv. 
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1 (3) In cazul denuntarii prezentulut Acord, toate drepturile dobindite eonform 

prevederilor acestuia vor fi mentinnt.e, iar cererile depuse łnainte de incetarea 
valabilitatii prezentului Acord vor fi solutionate eonform prevederilor 

acestuia. 

Articolul 30 
Modificarea ~i compłetarea Acordului 

in prezentu! Acord pot fi introduse modificari ~i completclri, la intelegerea 
reciproca a Pfu11lor Contractante, perfectate prin protocoale separate. Aceste 
protocoale vor constitui parte integranta a prezentutui Acord ~i vor intra in 
vigoare eonform prevederilor Articolului 31 al prezentuhu Acord. 

Articołuł 31 
Intrarea in vigoare a Acordułui 

(1) Prezentul Acord va fi supus ratificclrii de fiecare Parte Contractanta. 

(2) Paqile Contra.etante se vor notifica reciproc, prin canale diplomatice, despre 
indeplinirea procedurilor interne necesare pentro intrarea in vigoare a 
Acordului. 

(3) Prezentu! Acord va in tra in vigoare in prima zi a celei de-a treia luni care 
urmeaza dupa data receptionarii ultimii noti:ficari. 

Drept care, subsemnatii, legal imputerniciti łn acest scop, au semnat prezentul 
Acord. 

Incheiat la' VCM/.?r_Q.V;j~ .. la .. Q'-.-.9.~.:-~.t?.J.?.., In doua cxemplare originale, 
In limbile poloneza, moldoveneasca ~i engleza, toate textele fiind egal autentice. 
in cazul divergentelor de interpretare, textulm limba engleza va fi de referinta. 

Pentru Republica Polona Pentru Republica Moldova 
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