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Warszawa, 17 marca 2014 r.  

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 

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

(druk nr 587) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

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

a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym. Ustawa przyjęta przez Sejm w dniu 

14 marca 2014 r. wyraża zgodę na ratyfikację tej Umowy przez Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

Umowa ma na celu: zapewnienie gwarancji ochrony ubezpieczeniowej, aktywnym 

zawodowo, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii, zmieniającym 

miejsce zatrudnienia lub zamieszkania na terytorium drugiego państwa oraz umożliwienie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w umawiających się państwach. Ponadto 

do celów zawarcia Umowy należy zaliczyć realizację polskiej polityki migracyjnej 

zakładającej liberalizację zasad dostępu do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców oraz 

udział Polski w inicjatywie Unii Europejskiej dotyczącej pogłębienia współpracy z Republiką 

Mołdawii. 

Umowa została sporządzona z uwzględnieniem standardów międzynarodowych 

w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, jej uregulowania zostały oparte na podstawowych 

zasadach koordynacji systemów:  

– równego traktowania (przy stosowaniu ustawodawstwa jednej strony Umowy 

obywatele strony drugiej podlegają obowiązkom i korzystają z uprawnień na tych samych 

warunkach, chyba że Umowa stanowi inaczej),  
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– zachowania praw nabytych (eksportu/transferu świadczeń) – wypłacane zgodnie 

z prawem jednej ze stron świadczenia pieniężne nie mogą być zmniejszane, zawieszane, 

wstrzymane z  powodu miejsca zamieszkania uprawnionego na terytorium drugiej strony, 

chyba że Umowa stanowi inaczej) oraz  

– sumowania okresów ubezpieczenia (nabytych pod działaniem ustawodawstwa jednej 

i drugiej strony, wymaganych do nabycia, zachowania oraz obliczania wymiaru świadczenia).  

Merytoryczne uregulowania Umowy odnoszące się do poszczególnych dziedzin 

ubezpieczenia społecznego objętych zakresem Umowy dotyczą: stosowania właściwego 

ustawodawstwa (tj. państwa miejsca wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek, 

z wyjątkami wynikającymi ze szczególnego charakteru wykonywanej pracy lub zawodu), 

świadczeń: emerytalno-rentowych oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Umowa będzie miała zastosowanie do osób, które podlegają lub podlegają 

ustawodawstwu jednej lub obu stron Umowy oraz osób, których prawa wynikają z praw 

wyżej wskazanych osób. Uzyskanie na podstawie Umowy prawa do świadczeń pozostaje 

uzależnione od podlegania ustawodawstwu jednej ze stron, nie zaś od posiadania 

obywatelstwa polskiego lub mołdawskiego. 

Zakres Umowy obejmuje świadczenia długoterminowe – emerytury i renty tj. z tytułu 

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

zawodowych (renty i odszkodowania) i śmierci (renty rodzinne); poza zakresem Umowy 

pozostają świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, świadczenia rodzinne, zasiłki dla 

bezrobotnych, zasiłki pogrzebowe i świadczenia rzeczowe (zdrowotne). 

Zasady ustalania prawa do świadczeń oraz ich wypłaty będą obowiązywały od wejścia 

w życie Umowy, przy czym okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem 

każdej umawiającej się strony będą uwzględniane przy ustalaniu prawa i wysokości 

świadczeń przyznawanych na jej podstawie. 

Ustawa, o której mowa w druku nr 587 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

Z uwagi na zakres uregulowań Umowy oraz brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji 

RP (sprawy regulowane w ustawie), podlega ona ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy stanowił przedłożenie rządowe, które wpłynęło do Sejmu w dniu 

23 stycznia 2014 r. i zostało skierowane do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz 

Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje po przeprowadzeniu pierwszego czytania na 

wspólnym posiedzeniu przyjęły sprawozdanie (druk sejmowy nr 2151), w którym wniosły 

o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek, zgodnie z brzmieniem przedstawionym w druku 

sejmowym nr 2093. 

Drugie czytanie odbyło się na 63 posiedzeniu Sejmu.  

W toku prac legislacyjnych podkreślano znaczenie zawarcia Umowy dla rozwoju 

współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Republiką Mołdawii, a także wydźwięk 

społeczny z uwagi na osoby mające status repatrianta (do ustalenia wysokości polskiego 

świadczenia będzie można brać pod uwagę wynagrodzenie za pracę osiągnięte w Mołdawii, 

a ponadto ze względu na członków rodzin repatriantów). Istotna jest także możliwość 

sumowania okresów ubezpieczenia, transferu świadczeń osobom, które przesiedliły się na 

terytorium drugiego państwa, a także wyeliminowanie obowiązku podwójnego opłacania 

składek na ubezpieczenie społeczne do systemu polskiego i mołdawskiego za pracowników 

delegowanych z Polski do pracy do Republiki Mołdawii. 

Ustawa została przyjęta przez Sejm większością głosów 429, przeciw był 1 głos, nikt się 

nie wstrzymał. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


