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Szanowna Pani Marszałek, 

na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam 

Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy 

  

- o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą 

Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu 

społecznym, podpisanej w Warszawie dnia  

13 lutego 2019 r. 

 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych 

regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie 

w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Rodziny i Polityki 

Społecznej oraz Minister Spraw Zagranicznych. 

 

 Z poważaniem, 

 Mateusz Morawiecki 

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi 

o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r. 

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

ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu 

społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r. 

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



Projekt 

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

Dnia 13 lutego 2019 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą 

Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu 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 został wydany akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia  

 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Andrzej Duda 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

Mateusz Morawiecki 

 



 

UZASADNIENIE 

1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową 

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) Umową o zabezpieczeniu społecznym 

z Republiką Białorusi (RB) ma na celu spełnienie społecznych oczekiwań w tym 

zakresie, rozwiązanie istotnych problemów obywateli RP i RB wynikających z braku 

takiej Umowy, jak również stworzenie lepszych warunków dla rozwoju 

polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej. 

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 ubezpieczeniową, szczególnie w odniesieniu do osób 

zmieniających w czasie swojej aktywności zawodowej miejsce zatrudnienia lub 

zamieszkania. Dlatego też standardem jest zawieranie przez państwa, dwustronnych lub 

wielostronnych, umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, które tworzą 

podstawy koordynacji systemów funkcjonujących w tych państwach, zapewniając tym 

samym skuteczną ochronę swoim obywatelom.  

Podstawy prawne dające gwarancję, że zmiana miejsca zatrudnienia lub zamieszkania 

nie wpłynie negatywnie na sytuację obywatela w zakresie zabezpieczenia społecznego, 

pozytywnie oddziałują na budowę zaufania do państwa oraz przyczyniają się do 

większej aktywności w zakresie poszukiwania zatrudnienia poza jego granicami. 

Gwarancje takiej ochrony już mają polscy obywatele podejmujący zatrudnienie lub 

przemieszczający się na terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, a także 

państw, z którymi łączą RP dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym. 

Jednakże gwarancji tych nadal pozbawionych jest wielu polskich obywateli 

zamieszkałych lub podejmujących zatrudnienie poza granicami naszego państwa, w tym 

zamieszkałych lub zatrudnionych na terytorium RB. Pozbawiona tych gwarancji jest 

także pewna część polskich obywateli, którzy przesiedlili się z RB do RP. 

Wraz ze zmianami politycznymi w RP, w 1989 r. nastąpił zasadniczy zwrot polityki 

wobec Polonii, emigracji i Polaków za granicą. Wśród tej grupy osób szczególnym 

zainteresowaniem zostali objęci Polacy żyjący za wschodnią granicą, z obszarów 

byłego ZSRR. Świadczy o tym wpływająca do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
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Społecznej korespondencja w sprawie uregulowania stosunków w zakresie 

zabezpieczenia społecznego z państwami powstałymi po rozpadzie byłego ZSRR. 

Zarówno osoby bezpośrednio zainteresowane tą kwestią, jak też instytucje i urzędy 

występujące w imieniu tych osób, wskazują na pilną potrzebę rozwiązania problemów 

dotykających osób posiadających okresy ubezpieczenia przebyte na terytorium byłego 

ZSRR, a zamieszkałych w RP, przez zawarcie stosownych dwustronnych umów 

o zabezpieczeniu społecznym. 

Wobec powyższego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawarcie umów 

o zabezpieczeniu społecznym z państwami powstałymi po rozpadzie byłego ZSRR 

uznało za priorytet w obszarze negocjowania tego typu umów. Działania w tym zakresie 

podjęto już w odniesieniu do Ukrainy1) oraz Republiki Mołdawii2). Uznano za celowe 

ich podjęcie także w odniesieniu do RB. Wprawdzie trudno precyzyjnie określić liczbę 

polskich obywateli, których problem braku ochrony ubezpieczeniowej w relacjach  

RP – RB dotyczy, to niewątpliwie grupa osób zainteresowana związaniem się 

polsko-białoruską Umowa o zabezpieczeniu społecznym istnieje. Wśród tych osób 

(obywateli Polski) można wyróżnić dwie grupy, tj.: osoby zamieszkałe w RP 

posiadające status repatrianta oraz osoby zamieszkałe w RP i nieposiadające takiego 

statusu. Każda z tych grup wskazuje na pewne negatywne dla nich skutki wynikające 

z braku polsko-białoruskiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym. 

Osoby posiadające status repatrianta domagały się podjęcia określonych działań 

w sprawie zawarcia polsko-białoruskiej Umowy, zwracając uwagę na dwie szczególnie 

dla nich istotne kwestie, a mianowicie to, że: 

 do ustalenia wysokości polskiego świadczenia przyznawanego z uwzględnieniem 

okresów zatrudnienia przebytych w RB (często wykonywanego w warunkach 

szczególnych) nie jest brane pod uwagę wynagrodzenie osiągane za tę pracę w RB. 

W efekcie osoby te zazwyczaj w RP uprawnione są do świadczeń wypłacanych 

w wysokościach minimalnych3), 

                                                           
1) Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona 

w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1373). Umowa weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2014 r. 
2) Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisana 

w Warszawie dnia 9 września 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1460). Umowa weszła w życie 1 grudnia 

2014 r. 
3) Według danych Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 

2001–2018 liczba wydanych przez polskie placówki dyplomatyczne na Białorusi wiz repatriacyjnych 
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 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 Społecznych4), czyli okres zatrudnienia na Białorusi nie może być im 

zaliczony na prawo do polskich świadczeń emerytalno-rentowych. W efekcie 

członkowie rodzin repatriantów (niejednokrotnie osoby starsze) mają trudności ze 

spełnieniem warunków wymaganych dla uzyskania prawa do polskiego 

świadczenia bądź spełnienie tych warunków jest wręcz niemożliwe5). 

Natomiast osoby, które osiedliły się w RP poza procedurą repatriacji6), domagały się 

zawarcia polsko-białoruskiej Umowy przede wszystkim z uwagi na brak możliwości 

sumowania polskich i białoruskich okresów ubezpieczenia, w celu nabycia prawa do 

świadczeń długoterminowych (emerytur i rent). 

Rozważając związanie RP Umową o zabezpieczeniu społecznym z RB, należy 

podkreślić zalety związania się taką umową nie tylko w dziedzinie społecznej, ale także 

w dziedzinie gospodarczej. Zawarcie polsko-białoruskiej Umowy o zabezpieczeniu 

społecznym byłoby dodatkowym argumentem za poszukiwaniem przez białoruskich 

pracowników zatrudnienia w RP, co sprzyjałoby uzupełnianiu pojawiających się 

niedoborów na polskim rynku pracy i stanowiłoby zachętę do podejmowania legalnej 

pracy, objętej ubezpieczeniami społecznymi. Dodatkowo wzrasta zainteresowanie 

białoruskich przedsiębiorców indywidualnych i osób fizycznych otwarciem działalności 

gospodarczej w RP. Uregulowania umowne w zakresie zabezpieczenia społecznego 

mogą więc stać się dla Białorusinów dodatkową zachętą do inwestowania w RP. 

Wprawdzie nie należy oczekiwać znaczących inwestycji ze Strony białoruskiej, jednak 

                                                                                                                                                                          

to: w roku 2001 – 140, w roku 2002 – 127, w roku 2003 – 43, w roku 2004 – 39, w roku 2005 – 30, 

w roku 2006 – 25, w roku 2007 – 18, w roku 2008 – 13, w roku 2009 – 5, w roku 2010 – 8, w roku 

2011 – 18, w roku 2012 – 14, w roku 2013 – 14, w roku 2014 – 18, w roku 2015 – 29, w roku 2016 – 

38, w roku 2017 – 57, w roku 2018 – 47. Łącznie w latach 2001–2018 wydano 683 wizy w celu 

repatriacji, przy czym liczba wydanych w danym roku wiz repatriacyjnych nie musi być tożsama 

z liczbą osób przybyłych do RP, gdyż ze względu na roczny termin ważności wizy repatriacyjnej 

przyjazd do RP nie zawsze następuje w roku jej wydania. Dane za okres sprzed roku 2001 nie są znane. 
4) Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm. 
5) Według danych Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w latach 

2001–2018, polskie placówki dyplomatyczne na Białorusi wydały 9 wiz w celu przesiedlenia się dla 

małżonków repatriantów niebędących polskiego pochodzenia. Dane za okres sprzed roku 2001 nie są 

znane. 
6) Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców liczba obywateli Białorusi, którzy posiadają ważne karty 

pobytu (stan na 1.07.2019 r.) wg rodzaju zezwolenia to: 16 258 – pobyt stały, 570 – pobyt rezydenta 

długoterminowego UE, 6021 – pobyt czasowy, 34 – prawo pobytu członka rodziny obywatela UE, 9 – 

prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, 3 – pobyt tolerowany, 88 – status uchodźcy, 1 – 

azyl, 8 – ochrona uzupełniająca, 48 – pobyt ze względów humanitarnych. Łącznie 23 040 obywateli 

RB. 
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dla osób fizycznych i przedsiębiorców (szczególnie młodych) jest to pozytywna 

przesłanka do rozpoczęcia działalności w naszym kraju. Dodatkowo Umowa 

pozytywnie wpisywałaby się w dwustronne postanowienia już obowiązujące 

w stosunkach gospodarczych między RP a RB7). 

Związanie RP Umową o zabezpieczeniu społecznym z RB wydaje się uzasadnione 

także ze względu na 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 RB. 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. Związanie się Umową o zabezpieczeniu społecznym 

między RP a RB stanowiłoby dopełnienie działań z zakresu migracji zarobkowych 

i zapewniłoby obywatelom RB zatrudnionym w RP podstawy prawne ochrony ich praw 

z zakresu zabezpieczenia społecznego, co ma istotne znaczenie, w sytuacji gdy 

zainteresowanie obywateli RB podjęciem pracy w RP rośnie, a polscy pracodawcy 

także wykazują zainteresowanie ich zatrudnianiem m.in. ze względu na bliskość 

geograficzną i kulturową8). 

                                                           
7) W polsko-białoruskich relacjach obowiązuje szereg umów i porozumień regulujących stosunki 

gospodarcze, w tym m.in. umowy: o unikaniu podwójnego opodatkowania (z 18.11.1992 r.), 

o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (z 24.04.1992 r.), o współpracy w dziedzinie turystyki 

(z 1995 r.). 
8) Według danych zgromadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obywatele 

Republiki Białorusi są jedną z największych grup cudzoziemców pracujących w RP na podstawie 

zezwolenia na pracę. Biorąc pod uwagę lata 2008–2019, obywatele RB znajdowali się wśród pięciu 

najliczniej reprezentowanych krajów pochodzenia imigrantów podejmujących pracę w Polsce na 

podstawie zezwoleń na pracę. We wskazanych latach liczba zezwoleń na pracę wydanych obywatelom 

RB oraz udział procentowy w całkowitej liczbie wydanych zezwoleń (wartości w nawiasach) 

przedstawiał się następująco: 2008 r. – 1325 (7,3%), 2009 r. – 1669 (5,7%), 2010 r. – 1937 (5,3%), 

2011 r. – 1725 (4,2%), 2012 r. – 1949 (5,0%), 2013 r. – 2004 (5,1%), 2014 r. – 1834 (4,2%), 2015 – 

2037 (3,1%), 2016 r. – 4830 (3,8%), 2017 r. – 10 518 (4,5%), 2018 – 19 233 zezwoleń na pracę (5,6%), 

a w 2019 r. Białorusinom wydano 27 130 zezwoleń na pracę. 

Obywatele RB, oprócz pracy wykonywanej na podstawie zezwoleń, mogą podejmować pracę w RP na 

zasadach uproszczonych, czyli mogą pracować w okresie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy 

bez zezwolenia na pracę – na podstawie, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy, 

oświadczenia podmiotu powierzającego pracę danemu cudzoziemcowi. Liczba oświadczeń dla 
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Związanie Polski Umową o zabezpieczeniu społecznym z RB wpisywałoby się także 

w program „Partnerstwo Wschodnie”9). Program ten w założeniach polskiego rządu, 

w dłuższej perspektywie, ma przygotować objęte nim państwa, czyli także RB, do 

akcesji. Uwzględniając ten cel, należy pamiętać, że ewentualne przyszłe członkostwo 

RB w Unii Europejskiej spowoduje obowiązkowe stosowanie przez władze i instytucje 

tego państwa wspólnotowych zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

obecnie określonych w rozporządzeniach nr 883/200410) oraz nr 987/200911). 

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-białoruskiej Umowy 

pozwoliłoby także na przygotowanie się polskich i białoruskich instytucji 

zabezpieczenia społecznego do wzajemnej współpracy w dziedzinie koordynacji 

                                                                                                                                                                          

obywateli RB i ich udział wśród wszystkich zarejestrowanych oświadczeń (wartości w nawiasach) 

wyglądał następująco: 2008 r. – 12 606 (8,0%), 2009 r. – 4860 (2,6%), 2010 r. – 3623 (2,0%), 2011 r. – 

4370 (1,8%), 2012 r. – 7636 (3,1%), 2013 r. – 5194 (2,2%), 2014 r. – 4017 (1,0%), 2015 r. – 5599 

(1,2%), 2016 r. – 23 400 (1,8%), 2017 r. – 58 046 (3,18%). Od stycznia 2018 r. obowiązuje nowy typ 

oświadczenia – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W 2018 r. do 

ewidencji oświadczeń zostało wpisanych 62 805 oświadczeń dla obywateli Białorusi, natomiast 

w 2019 r. wpisano ich 66 045. 

Liczba obywateli RB pracujących w RP systematycznie wzrasta. Potwierdza to rosnąca liczba 

obywateli RB zgłaszanych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w RP. Wyniosła ona, w latach 2010–

2019, kolejno: 2010 r. – 4927 osób, 2011 r. – 5512 osób, 2012 r. – 6035 osób, 2013 r. – 6387 osób, 

2014 r. – 13 012 osób, 2015 r. – 15 214 osób, 2016 r. – 14 351 osób, 2017 r. – 24 013 osób, 2018 r. – 

34 143 osoby, 2019 – 42 797 osób. Najwięcej obywateli Białorusi pracowało dla podmiotów 

prowadzących działalność w następujących sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności: działalność w 

zakresie usług administracyjnych i działalność wspierająca (głównie agencje pracy tymczasowej), 

budownictwo, transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe. 
9) „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 Mołdowy, 

Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią.  
10) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29.04.2004 r. w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 200 z 05.06.2004, str. 1). 
11) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16.09.2009 r. dotyczące 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1–42). 
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systemów zabezpieczenia społecznego – na zasadach obowiązujących w Unii 

Europejskiej. 

Uwzględniając powyższe, związanie RP Umową o zabezpieczeniu społecznym z RB 

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

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

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

oraz realizację programu Partnerstwo Wschodnie, jak również stworzenie lepszych 

warunków dla rozwoju polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej. 

2. Dotychczasowy stan prawny 

Między RP a RB nie ma kompleksowych regulacji prawnych w dziedzinie 

zabezpieczenia społecznego. Do roku 1991 Strona polska współpracowała 

z Międzypaństwowym Funduszem Rentowym w Moskwie, który obejmował swoim 

działaniem całe terytorium byłego ZSRR, w tym terytorium obecnej RB. Na podstawie 

porozumienia zawartego w dniu 16 lutego 1960 r. między Ministrem Zabezpieczenia 

Społecznego RSFRR a Ministrem Pracy i Opieki Społecznej PRL realizowany był 

transfer świadczeń emerytalnych i rentowych przyznanych przed wyjazdem na stałe do 

drugiego państwa. Transfer odbywał się za pośrednictwem Międzypaństwowego 

Funduszu Rentowego w Moskwie oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Po rozpadzie ZSRR w 1991 r. transfer świadczeń do RP został wstrzymany, 

a świadczenia przekazywane z RP nie były wypłacane osobom zamieszkałym 

w państwach byłego ZSRR. W celu zapewnienia zabezpieczenia materialnego osobom 

uprawnionym do świadczeń radzieckich, zamieszkałym w RP, oraz osobom 

uprawnionym do świadczeń polskich, zamieszkałym na terytorium byłego ZSRR, 

ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej nawiązało współpracę 

z odpowiednimi ministerstwami państw powstałych po rozpadzie ZSRR, które przejęły, 

w drodze sukcesji, zobowiązania wynikające z zawartego w 1960 r. 

polsko-radzieckiego porozumienia. 

Wobec powyższego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za zgodą Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej, nawiązał bezpośrednią współpracę z instytucją ubezpieczeniową 

RB. W efekcie w dniu 11 września 1992 r. zostało podpisane Porozumienie między 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Funduszem Rentowym Republiki Białorusi 

o wzajemnym przekazywaniu świadczeń emerytalno-rentowych dla osób uprawnionych 
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zamieszkałych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republice Białorusi12). Porozumienie 

weszło w życie z dniem podpisania. 

Zgodnie z trybem określonym w Porozumieniu z dnia 11 września 1992 r. wzajemnemu 

przekazywaniu podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe przyznane na 

podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej 

i w Republice Białorusi.13) Transfer świadczeń następuje w przypadkach, gdy osoby 

uprawnione do polskich świadczeń na stałe zamieszkują w RB i gdy osoby uprawnione 

do świadczeń białoruskich na stałe zamieszkują w RP. Transfer obejmuje świadczenia, 

które podlegały wypłacie przed rozpadem byłego ZSRR. 

Z uwagi na to, że nie ma żadnych polsko-białoruskich postanowień regulujących 

pozostałe zagadnienia z zakresu zabezpieczenia społecznego, powstaje wiele 

niekorzystnych, dla obywateli obu Stron, zjawisk. Szczególnie dotkliwy jest: 

 brak regulacji prawnych dotyczących transferu świadczeń osobom, które 

przesiedliły się na terytorium drugiego państwa po rozpadzie byłego ZSRR. 

W obowiązującym stanie prawnym świadczenia emerytalne i rentowe 

przysługujące z tytułu podlegania wyłącznie polskiemu systemowi zabezpieczenia 

społecznego, 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. To oznacza, że osoby 

zamieszkałe na terytorium RB, które uzyskały prawo do polskich emerytur lub rent 

po rozpadzie byłego ZSRR, nie mogą ich otrzymywać w miejscu swego 

zamieszkania w RB, gdyż polskie ustawodawstwo w takim przypadku przewiduje 

wypłatę tych świadczeń tylko w RP. Świadczenia przyznane przez instytucję 

białoruską, w przypadku przeniesienia miejsca zamieszkania z RB do RP także nie 

są wypłacane, 

 brak możliwości uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych przez 

osoby, które przesiedliły się z RB do RP. Zgodnie z białoruskim ustawodawstwem 

osoby te, nawet w przypadku spełniania warunków wymaganych przez 

ustawodawstwo wewnętrzne, nie uzyskują prawa do świadczeń, z uwagi na fakt 

zamieszkiwania poza granicami RB, 

                                                           
12) Tekst niepublikowany. 
13) Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje świadczenia emerytalno-rentowe 2 osobom 

zamieszkałym w RB, a instytucja białoruska 17 osobom zamieszkałym w RP. Świadczenia są 

wypłacane kwartalnie. 
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 brak możliwości uwzględnienia na prawo do świadczeń emerytalnych i rentowych 

okresów ubezpieczenia przebytych na terytorium drugiej Strony, co oznacza że, 

ustalając prawo do tych świadczeń, instytucja każdego z państw bierze pod uwagę 

jedynie okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem tego państwa. 

W efekcie osoby zainteresowane często nie mogą uzyskać prawa do świadczeń 

emerytalno-rentowych, ani przy zastosowaniu wyłącznie polskich (lub 

białoruskich) wewnętrznych przepisów ubezpieczeniowych, ani przy zastosowaniu, 

wobec braku Umowy, zasady sumowania okresów ubezpieczenia, stanowiącej 

standard w tego typu umowach. 

Należy zwrócić uwagę, że mimo braku między RP a RB kompleksowych uregulowań 

w zakresie zabezpieczenia społecznego polskie ustawodawstwo, tj. wyżej powołana 

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

Społecznych, pozwala osobom, które powróciły do kraju po dniu 22 lipca 1944 r. 

i zostały uznane za repatriantów, uwzględniać okresy zatrudnienia za granicą na prawo 

i wysokość polskich świadczeń emerytalno-rentowych. Zaliczenie tych okresów na 

prawo do polskiej emerytury lub renty jest możliwe, pod warunkiem że osoba 

zainteresowana: 

 została uznana za repatrianta (art. 6 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy), 

 z tytułu pracy za granicą nie jest wypłacane świadczenie rentowe z instytucji 

zagranicznej inne niż renta z ubezpieczenia dodatkowego (art. 9 powołanej 

ustawy). 

W efekcie powyższej regulacji osobie posiadającej status repatrianta, na prawo do 

polskiej emerytury lub renty, zaliczane są okresy zatrudnienia przebyte w RB. Jeżeli 

w myśl polskich przepisów jest to okres ubezpieczenia (zatrudnienia) wystarczający do 

przyznania świadczenia, to wnioskodawca, np. po ukończeniu wieku emerytalnego, 

uzyskuje prawo do polskiej emerytury, mimo że niejednokrotnie nigdy w RP nie 

pracował. 

3. Projektowany stan prawny 

Przedstawiona Umowa odpowiada standardom międzynarodowym w dziedzinie 

zabezpieczenia społecznego. Została ona oparta na podstawowych zasadach 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj.: 
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 zasadzie równego traktowania – zgodnie z którą osoby, do których stosują się 

postanowienia Umowy, podlegają obowiązkom i korzystają z praw wynikających 

z ustawodawstwa drugiej Umawiającej się Strony na tych samych warunkach co 

obywatele tej Umawiającej się Strony (art. 4 Umowy), 

 zasadzie zachowania praw nabytych (eksportu świadczeń) – zgodnie z którą 

świadczenia pieniężne nabyte na podstawie ustawodawstwa jednej Umawiającej się 

Strony nie mogą być zmniejszane, zawieszane, uchylane ani wstrzymywane z tego 

powodu, że osoba uprawniona do tych świadczeń ma miejsce zamieszkania na 

terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Fakt zamieszkiwania w drugim 

państwie nie ma negatywnego wpływu na prawo i wysokość wypłacanych 

świadczeń (art. 5 Umowy), przy czym z obowiązku transferu świadczeń, po Stronie 

polskiej, wyłączono zasiłki dla bezrobotnych oraz świadczenia przyznawane 

w szczególnym trybie i w drodze wyjątku14) (art. 5 ust. 2 pkt 1 Umowy), 

 zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia – zgodnie z którą następuje sumowanie 

okresów ubezpieczenia przebytych pod działaniem polskiego i białoruskiego 

ustawodawstwa, które w myśl tego ustawodawstwa wymagane są do nabycia lub 

zachowania prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego, a także do 

obliczania wymiaru tych świadczeń (art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 11 Umowy). 

W myśl Umowy 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 (art. 3 Umowy). Oznacza to, że Umowa nie 

będzie miała charakteru umowy obywatelskiej, a zatem uzyskanie na jej podstawie 

prawa do świadczeń nie będzie uzależnione od posiadania polskiego lub białoruskiego 

obywatelstwa przez daną osobę, lecz od podlegania ustawodawstwu jednej 

z Umawiających się Stron. 

Umowa przewiduje, że jej zakresem przedmiotowym (art. 2 Umowy) zostaną objęte 

świadczenia pieniężne z tytułu: utraty zatrudnienia (zasiłki dla bezrobotnych), choroby 

i macierzyństwa (zasiłki chorobowe, macierzyńskie), starości (emerytury), niezdolności 

do pracy (renty), wypadków przy pracy i chorób zawodowych (renty, odszkodowania, 

                                                           
14) Dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 82 i art. 83 ustawy z dnia 17 grudnia 1999 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w art. 55 ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782). 
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świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy), śmierci (renty rodzinne, zasiłki 

pogrzebowe). 

Umowa zawiera także regulacje merytoryczne odnoszące się do poszczególnych 

dziedzin zabezpieczenia społecznego, które zostały objęte zakresem przedmiotowym 

Umowy.  

Są to uregulowania dotyczące: 

 ustawodawstwa właściwego (art. 6–8 Umowy) 

Zgodnie z art. 6 Umowy osoby, do których zastosowanie będą miały postanowienia 

Umowy, będą podlegały ustawodawstwu tego państwa, na terytorium którego wykonują 

pracę. Zasadą jest więc obowiązywanie, w odniesieniu do danego zatrudnienia lub 

prowadzonej działalności na własny rachunek, ustawodawstwa państwa miejsca 

wykonywania pracy lub prowadzenia działalności.  

Umowa przewiduje także pewne wyjątki od powyższej zasady. Wynikają one głównie 

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

w tego typu umowach dwustronnych, jak też w przepisach unijnych. Do wyjątków 

zaliczamy m.in. postanowienia art. 7 ust. 1 Umowy, zgodnie z którym pracownik 

polski, który zostanie oddelegowany przez swego pracodawcę do pracy na terytorium 

RB, w zakresie zabezpieczenia społecznego, nadal, przez okres 24 miesięcy, będzie 

podlegał przepisom polskim. Artykuł ten pozwala więc na pozostawienie pracownika w 

dotychczas mającym do niego zastosowanie systemie zabezpieczenia społecznego, bez 

konieczności zmiany systemu na czas delegowania pracownika. Umożliwia on także 

przedłużenie okresu delegowania, bez dokonywania zmiany systemu zabezpieczenia 

społecznego na czas delegowania pracownika, o okres 36 miesięcy. Oznacza to, że 

maksymalny okres delegowania pracownika, na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 

Umowy, wynosi 60 miesięcy (5 lat). Przepis ten daje możliwość zachowania 

przynależności pracownika delegowanego do systemu ubezpieczeń społecznych 

państwa, w którym jego przedsiębiorstwo macierzyste prowadzi działalność (państwa 

wysyłającego). Celem tej regulacji jest unikanie ewentualnych komplikacji natury 

administracyjnej, jakie mogą rodzić zarówno dla pracodawców, jak i instytucji 

ubezpieczeniowych, częste zmiany w podleganiu pracowników systemom ubezpieczeń 

społecznych, z drugiej zaś strony działanie na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy 
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gospodarczej, przez ułatwienie podejmowania decyzji o nowych inwestycjach na 

terytorium drugiej Umawiającej się Strony. 

Kolejne wyjątki od zasad ogólnych dotyczą: 

 osób prowadzących działalność na własny rachunek na terytorium jednej 

z Umawiających się Stron, którzy czasowo przenoszą swoją działalność na 

terytorium drugiej Umawiającej się Strony (art. 7 ust. 2 Umowy). W tym 

przypadku wskazano, jako właściwe, ustawodawstwo państwa macierzystego 

prowadzenia działalności (nie państwa, na którego terytorium czasowo 

przeniesiono działalność), o ile działalność na terytorium drugiej Strony będzie 

wykonywana nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy. W praktyce oznacza to 

możliwość przeniesienia działalności prowadzonej na własny rachunek na 

terytorium drugiej Umawiającej się Strony na okres do 24 miesięcy przy 

jednoczesnym zachowaniu przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych 

pierwszej Umawiającej się Strony (rodzaj delegowania się osoby prowadzącej 

działalność na własny rachunek); 

 personelu przedsiębiorstw transportowych wykonujących międzynarodowe 

przewozy osób i towarów koleją, drogą lądową, powietrzną lub przez wody 

śródlądowe na terytoriach obu Umawiających się Stron (tzw. podróżujący personel 

– art. 7 ust. 3 Umowy), któremu wskazano jako właściwe ustawodawstwo tej 

Umawiającej się Strony, na której terytorium przedsiębiorstwo jest zarejestrowane; 

 załóg statków morskich (art. 7 ust. 4 Umowy), które będą podlegały 

ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony, pod której banderą statek pływa;  

 urzędników i osób z nimi zrównanych (art. 7 ust. 5 Umowy), do których będzie 

miało zastosowanie ustawodawstwo tej Umawiającej się Strony, której 

administracja ich zatrudnia. 

W Umowie potwierdzono także obowiązywanie, w odniesieniu do członków misji 

dyplomatycznych, postanowień Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych 

z dnia 18 kwietnia 1961 r.15) oraz, w odniesieniu do członków urzędów konsularnych, 

Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z dnia 24 kwietnia 1963 r.16) 

                                                           
15) Dz. U. z 1965 r. poz. 232. 
16) Dz. U. z 1982 r. poz. 98. 
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Umowa zawiera także ogólne postanowienie, zgodnie z którym władze właściwe 

obu Umawiających się Stron lub upoważnione przez nie instytucje mogą, za obopólną 

zgodą i w interesie określonych osób lub grup osób, ustalić wyjątki od zasady ogólnej 

wyrażonej w art. 6 Umowy oraz od wyjątków wskazanych w art. 7 ust. 1–5 Umowy 

(art. 8 Umowy). 

 zasiłki dla bezrobotnych (art. 9 Umowy) 

W celu nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych będą uwzględniane (w niezbędnym 

zakresie) okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem drugiej 

Umawiającej się Strony, jednakże pod warunkiem, że osoba zainteresowana 

bezpośrednio przed utratą pracy przebyła okresy ubezpieczenia zgodnie 

z ustawodawstwem Umawiającej się Strony, u której ubiega się o prawo do zasiłku. 

W przypadku gdy okresy ubezpieczenia przebyte na terytorium jednej z Umawiających 

się Stron zostaną uwzględnione dla ustalenia prawa do zasiłku zgodnie 

z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony, wówczas okres wypłacania zasiłku 

dla bezrobotnego zostanie skrócony o okres, za który bezrobotny otrzymywał taki 

zasiłek na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w okresie ostatnich 12 miesięcy 

przed dniem rejestracji jako bezrobotny. 

Warunki nabycia statusu bezrobotnego na terytorium Umawiającej się Strony, inne niż 

okres ubezpieczenia, będą oceniane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym tej 

Umawiającej się Strony. Oznacza to, że postanowienia dotyczące sumowania okresów 

ubezpieczenia, w celu ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, będą stosowane 

tylko w odniesieniu do osób, które mają już status bezrobotnego, czyli wyłącznie w celu 

ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Postanowienia dotyczące sumowania 

okresów ubezpieczenia nie będą miały zastosowania w celu ustalenia statusu 

bezrobotnego, gdy status ten jest uzależniony od okresu zatrudnienia na terytorium 

danej Umawiającej się Strony, np. na terytorium RP.17)  

 świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa (art. 10 Umowy) 

                                                           
17) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha ustawy 

(tj. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 

art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu 

wykonywania pracy na terytorium RP), mogą nabyć status bezrobotnego, o ile bezpośrednio przed 

rejestracją byli zatrudnieni na terytorium RP przez okres co najmniej 6 miesięcy. 
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Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa (zasiłki) będą przyznawane 

i wypłacane zgodnie z ustawodawstwem i na koszt tej Umawiającej się Strony, na 

której terytorium osoba zainteresowana jest ubezpieczona w chwili nabycia prawa do 

świadczenia, nawet jeżeli jej miejscem pobytu jest terytorium drugiej Umawiającej się 

Strony. Przy ustalaniu prawa do tego typu świadczeń będą sumowane (o ile to 

niezbędne) także okresy ubezpieczenia przebyte na terytorium drugiej Umawiającej się 

Strony. 

Umowa – zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia18) – nie przewiduje uregulowania 

kwestii świadczeń rzeczowych (zdrowotnych) z tytułu choroby i macierzyństwa. 

Świadczenia te nie wchodzą w zakres przedmiotowy Umowy. Także Strona białoruska 

nie wyraziła zgody na włączenie świadczeń rzeczowych (zdrowotnych) do zakresu 

przedmiotowego Umowy. 

 świadczeń emerytalno-rentowych (art. 11–15 Umowy) 

W odniesieniu do świadczeń emerytalnych i rentowych wprowadzono zasadę 

uwzględniania (sumowania) okresów ubezpieczenia. Zgodnie z nią, jeżeli nabycie, 

zachowanie lub przywrócenie prawa do emerytury lub renty jest zależne od przebycia 

(posiadania) określonego okresu ubezpieczenia, instytucja ubezpieczeniowa 

uwzględnia, w niezbędnym zakresie, także okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie 

z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony tak, jakby zostały przebyte zgodnie 

z jej ustawodawstwem, pod warunkiem że okresy te się nie pokrywają (art. 11 ust. 1 

Umowy). Przewidziano także możliwość uwzględnienia na prawo do świadczeń 

emerytalno-rentowych: 

 okresów ubezpieczenia przebytych w państwie trzecim, o ile są to okresy przebyte 

w państwie, z którym obie Umawiające się Strony są związane międzynarodową 

umową przewidującą sumowanie okresów ubezpieczenia (art. 11 ust. 2 Umowy), 

a także 

 sumowanie przez polską instytucję właściwą okresów ubezpieczenia przebytych 

zgodnie z ustawodawstwem RB w określonym zawodzie lub zatrudnieniu, jeżeli 

jest to niezbędne do nabycia prawa do polskiego świadczenia emerytalnego lub 

rentowego. 

                                                           
18) Stanowisko Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2011 r. (znak: MZ-UZ-RP-073-24084-1/ET/11). 
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Dodatkowo Umowa zawiera uregulowanie dotyczące sytuacji, w której dana osoba, na 

terytorium jednej z Umawiających się Stron, posiada 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 drugiej Umawiającej się Strony, 

w której po zsumowaniu okresów ubezpieczenia powstanie prawo do emerytury lub 

renty (art. 12 Umowy). 

Powyższe reguły dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia mają na celu ułatwienie 

spełnienia warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty, określonych 

ustawodawstwem Umawiającej się Strony. Oczywiście obowiązująca jest zasada, 

w myśl której każda z Umawiających się Stron płaci świadczenia za „własne” okresy 

ubezpieczenia. Dlatego też osobie, która spełni warunki do nabycia emerytury lub renty 

na podstawie ustawodawstwa jednej Umawiającej się Strony (np. ustawodawstwa 

polskiego), prawo do świadczenia zostanie przyznane wyłącznie za okresy 

ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem tej Umawiającej się Strony (np. za 

polskie okresy ubezpieczenia). Jeżeli jednak, w celu uzyskania prawa do emerytury lub 

renty, okres ubezpieczenia przebyty na podstawie ustawodawstwa jednej Umawiającej 

się Strony nie jest wystarczający, wówczas możliwe będzie zsumowanie polskich 

i białoruskich okresów ubezpieczenia, w celu przyznania prawa do świadczenia. 

W takim przypadku prawo do emerytury lub renty zostanie ustalone z zastosowaniem 

zasady „pro rata temporis” (proporcji okresów). To oznacza, że instytucja 

ubezpieczeniowa każdej z Umawiających się Stron ustali świadczenie na podstawie 

sumy okresów ubezpieczenia przebytych w obydwu państwach i będzie je wypłacać 

w wysokości odpowiadającej stosunkowi własnych okresów ubezpieczenia do ich sumy 

uzyskanej w obydwu państwach (tzw. świadczenia częściowe/proporcjonalne/zależne). 

Koszt tak ustalanych świadczeń będzie obciążał instytucję ubezpieczeniową każdej 

z Umawiających się Stron, a będą one ustalane 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 wyliczone tylko na podstawie okresów ubezpieczenia 

przebytych w RP (świadczenie zwane pełnym lub niezależnym), a druga 
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Umawiająca się Strona (RB) wypłaci pozostałą część świadczenia, przyznaną za 

okresy ubezpieczenia przebyte na jej terytorium. Wysokość przyznanej części 

świadczenia będzie odpowiadała proporcji okresów ubezpieczenia przebytych 

w RB do sumy okresów ubezpieczenia przebytych w obydwu państwach 

(świadczenie zwane częściowym, proporcjonalnym lub zależnym), 

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

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

prawa do białoruskiej emerytury lub renty, instytucja każdego z państw ustali 

prawo do świadczenia na podstawie sumy okresów ubezpieczenia przebytych 

w obydwu państwach i będzie je wypłacać w wysokości odpowiadającej proporcji 

własnych okresów ubezpieczenia do ich sumy uzyskanej w obydwu państwach 

(dwa świadczenia proporcjonalne/zależne). 

Powyższe oznacza obowiązek stosowania zasady „pro rata temporis” (proporcji 

okresów), zgodnie z którą ustalanie proporcjonalnych świadczeń emerytalno-rentowych 

(z zastosowaniem zasady sumowania okresów) będzie obligatoryjne tylko w tych 

przypadkach, gdy zainteresowany nie ma prawa do pełnej emerytury lub renty 

(ustalonej bez stosowania zasady sumowania okresów ubezpieczenia). 

Sposób obliczania świadczeń z zastosowaniem zasady uwzględniania (sumowania) 

okresów ubezpieczenia został wskazany w art. 15 Umowy. 

Możliwość zastosowania zasady sumowania okresów będzie szczególnie istotna dla 

osób ubiegających się o: 

– polskie emerytury z tzw. „starego” systemu emerytalnego, gdyż w celu nabycia 

prawa do świadczenia pracowniczego, zgodnie z polskimi przepisami, wymagane 

jest posiadanie minimalnego okresu ubezpieczenia, który wynosi: 20 lat dla kobiet 

i 25 lat dla mężczyzn, a także  

– emerytury białoruskie, gdyż minimalny okres ubezpieczenia wymagany do 

nabycia prawa do emerytury, zgodnie z przepisami RB, także wynosi 20 lat dla 

kobiet i 25 lat dla mężczyzn (w tym co najmniej 5 lat stażu 

ubezpieczeniowego)19). 

                                                           
19) W myśl przepisów RB staż ubezpieczeniowy to okresy pracy lub innej działalności, z tytułu których 

istnieje obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych do państwowego zakładu ubezpieczeń 

społecznych (składek emerytalnych). Poza okresami stażu ubezpieczeniowego do ogólnego okresu 

ubezpieczenia zalicza się także, określoną przepisami, społecznie pożyteczną działalność, jak np.: 

okresy nauki, służby wojskowej, sprawowania opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny. 
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Zarówno w przypadku polskich emerytur ze „starego” systemu emerytalnego, jak 

i emerytur białoruskich, zastosowanie zasady sumowania okresów ubezpieczenia może 

przesądzić o uzyskaniu prawa do świadczenia. 

Trzeba zauważyć, że przyjęcie powyższych uregulowań dla osób posiadających status 

repatrianta byłoby równoznaczne z tym, że polskie instytucje ubezpieczeniowe nie 

przyznawałyby polskich świadczeń emerytalnych za okresy zatrudnienia przebyte 

w RB, jak czynią to obecnie. W takim przypadku część repatriantów, szczególnie tych 

posiadających wyłącznie okresy zatrudnienia przebyte w RB, wprawdzie zyskałaby 

prawo do emerytury z RB, ale jednocześnie utraciłaby prawo do polskiej emerytury, 

która nawet jeżeli jest przyznana i wypłacana w wysokości najniższej (minimalnej 

polskiej emerytury/renty), to często jest świadczeniem wyższym niż świadczenia 

przyznawane w  RB. 

Repatrianci z RB to często osoby starsze, posiadające długi staż ubezpieczeniowy 

przebyty w tym państwie, które po osiedleniu się w RP zazwyczaj nie podejmują 

zatrudnienia, a tym samym nie są objęte polskim ubezpieczeniem społecznym. 

Wprawdzie długi staż ubezpieczeniowy przebyty w RB, po wejściu w życie Umowy, 

będzie uprawniał ich do świadczenia otrzymywanego z instytucji ubezpieczeniowej RB, 

jednak po jego przeliczeniu na walutę polską może się zdarzyć, że wysokość tego 

świadczenia będzie bardzo niska, szczególnie w odniesieniu do kosztów utrzymania 

w RP. Możliwe są przypadki, w których mimo zawarcia dwustronnej Umowy między 

obu państwami, wbrew oczekiwaniu osób zainteresowanych, świadczenia przyznane 

i wypłacane niektórym repatriantom przez instytucje ubezpieczeniowe RB, 

z zastosowaniem reguł wynikających z tej Umowy, będą niższe niż świadczenia 

aktualnie przez nich otrzymywane na podstawie polskich przepisów.  

W celu uniknięcia tego typu niekorzystnych sytuacji, w Umowie zaproponowano 

rozwiązanie polegające na tym, że świadczenia emerytalno-rentowe, które zostały 

przyznane do czasu jej wejścia w życie, zostaną uznane jako prawa nabyte i nie będą 

poddane rewizji z mocy prawa. Jednakże na podstawie art. 27 ust. 4 Umowy będzie 

możliwe dokonanie ustalenia wysokości świadczenia, z uwzględnieniem postanowień 

Umowy, na wniosek świadczeniobiorcy, przy zachowaniu gwarancji wypłaty świadczeń 

w wysokości nie niższej niż dotychczas wypłacane. Oznacza to, że jeżeli po ustaleniu 

prawa do świadczenia z uwzględnieniem postanowień Umowy wysokość przyznanych 



17 

świadczeń (białoruskich lub sumy świadczeń polskich i białoruskich) będzie niższa od 

wysokości polskich świadczeń aktualnie wypłacanych, polska instytucja właściwa 

zapewni uzupełnienie wysokości wypłacanych świadczeń do kwoty świadczeń 

dotychczas wypłacanych. 

 świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 16 i 17 

Umowy) 

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

pracy i chorób zawodowych będzie ustalane zgodnie z ustawodawstwem, któremu 

podlegał pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek w chwili wypadku lub 

wykonywania pracy niosącej ryzyko powstania choroby zawodowej. Jednakże, jeżeli 

praca, która spowodowała chorobę zawodową, była wykonywana zgodnie 

z ustawodawstwem każdej z Umawiających się Stron, wówczas prawo do świadczenia 

ustala instytucja tej Umawiającej się Strony, której ustawodawstwo miało zastosowanie 

jako ostatnie do ubezpieczonego, wykonującego pracę, która spowodowała chorobę 

zawodową. Dopiero gdy instytucja ta nie może zgodnie ze swoim ustawodawstwem 

przyznać prawa do świadczenia, wówczas prawo to rozpatruje instytucja drugiej 

Umawiającej się Strony – zgodnie ze swoim ustawodawstwem. 

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 gdy pogłębienie się choroby zawodowej u osoby otrzymującej 

świadczenie z tytułu tej choroby, zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiającej się 

Strony, nastąpiło podczas wykonywania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony 

pracy, która może spowodować chorobę zawodową, wówczas: 

 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 
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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. 

 zasiłki pogrzebowe (art. 18 Umowy) 

Zasiłki pogrzebowe będą przyznawane i wypłacane przez właściwą instytucję tej 

Umawiającej się Strony, której ustawodawstwo ma zastosowanie do ubezpieczonego 

(tj. pracownika, osoby prowadzącej działalność na własny rachunek oraz emeryta lub 

rencisty) w chwili śmierci. Jednakże, jeżeli prawo do zasiłku pogrzebowego z tytułu 

śmierci emeryta lub rencisty będzie przysługiwało zgodnie z ustawodawstwem każdej 

z Umawiających się Stron (zbieg prawa do zasiłku pogrzebowego), wówczas właściwą 

do jego wypłaty będzie wyłącznie instytucja miejsca zamieszkania emeryta/rencisty 

w chwili jego śmierci. 

Powyższe uregulowania będą miały zastosowanie także do członków rodzin osób 

zamarłych, które wywodzą swoje prawa od tych osób. 

 ochrona danych osobowych (art. 21 Umowy) 

W Umowie umieszczono dość szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych 

osobowych. Wynika to z faktu, że RB, w rozumieniu uregulowań unijnych, jest 

państwem trzecim niezapewniającym na swoim terytorium odpowiedniego poziomu 

ochrony danych osobowych20). Zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

                                                           
20) Zgodnie z art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 

1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych 

i swobodnego przepływu tych danych Komisja Europejska została uprawniona do określenia, czy dane 

państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony. Dotychczas Komisja nie uznała, że RB 

zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych. Odpowiednią ochronę zapewniają: Andora, 

Argentyna, Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Guernsey, Państwo Izrael, 

Wyspa Man, Jersey, Urugwaj i Stany Zjednoczone. 

Z dniem 25 maja 2018 r. dyrektywa 95/46/WE została wprawdzie uchylona rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

jednakże decyzje przyjęte przez Komisję na mocy art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE, w myśl art. 45 

ust. 9 powołanego rozporządzenia (UE) 2016/679, pozostają w mocy do czasu ich zmiany, zastąpienia 

lub uchylenia decyzją Komisji przyjętą zgodnie z ust. 3 lub 5 artykułu 45 tego rozporządzenia. 
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rozporządzenie o ochronie danych)21, przekazywanie przez polskie instytucje danych 

osobowych do RB jest możliwe w przypadku prawnie wiążącego i egzekwowalnego 

instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi (art. 46 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia). Za tego typu instrument należy uznać ratyfikowaną umowę 

międzynarodową gwarantującą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych22). 

Mimo, iż w Umowie poświęcono tak wiele uwagi problematyce ochrony danych 

osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyraził opinię o potrzebie 

uzupełnienia art. 21 Umowy oraz zmiany niektórych jego ustępów, w związku ze 

zmianami, jakie w obszarze ochrony danych osobowych zostały wprowadzone 

powołanym rozporządzeniem 2016/679. Niestety, z uwagi na stan zaawansowania 

działań na rzecz zawarcia polsko-białoruskiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym (po 

Stronie polskiej Umowa podpisana, po Stronie białoruskiej Umowa podpisana 

i ratyfikowana), wprowadzenie sugerowanych zmian do art. 21 Umowy nie jest już 

możliwe. W związku z powyższym, w celu rozwiązania zaistniałego problemu, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza: 

 w oparciu o art. 2 ust. 2 oraz art. 21 ust. 13 polsko-białoruskiej Umowy 

wystosować do Strony białoruskiej, po ratyfikacji Umowy, a przed jej wejściem 

w życie, szczegółową informację o obowiązujących w Polsce przepisach 

prawnych w zakresie ochrony danych osobowych oraz obowiązkach instytucji 

ubezpieczeniowych związanych z ich stosowaniem. Dodatkowo kwestia ta 

zostanie omówiona i wyjaśniona Stronie białoruskiej podczas dwustronnych 

rozmów instytucji łącznikowych23), w trakcie których zostaną opracowane 

procedury i formularze niezbędne do stosowania Umowy; 

                                                           
21) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. 
22) Artykuł 21 Umowy został skonsultowany z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 

GIODO (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – pismo Ministerstwa z dnia 

24.04.2017 r., znak: DSZ-I.5550-18-147-JK/13, odpowiedź GIODO z dnia 8.05.2017 r., znak: DOLIS-

033-237/14/TG/37539. Uwagi GIODO do art. 21 ust. 5 pkt 3 i art. 21 ust. 7 pkt 3 projektu Umowy 

zostały uwzględnione. Treść pisma GIODO pozwalała sądzić, że postanowienia art. 21 projektu 

Umowy zostały ocenione także z punktu widzenia zgodności z obowiązującym od 25 maja 2018 r., 

rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Niestety, w pismach Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z dnia 28 października 2019 r. oraz z dnia 20 grudnia 2019 r. wyrażona została 

opinia odmienna, wskazująca na potrzebę uzupełnienia art. 21 Umowy, w związku ze zmianami 

wprowadzonymi rozporządzeniem 2016/679. 
23) Polskie instytucje łącznikowe to: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Centrala 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Białoruskie instytucje łącznikowe to: Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, Ministerstwo 

Finansów, Ministerstwo Zdrowia. 
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 podczas rozmów instytucji łącznikowych zaproponować Stronie białoruskiej 

zawarcie, zgodnie z art. 46 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2016/679, dodatkowego 

porozumienia administracyjnego, w którym przewidziane będą egzekwowalne 

i skuteczne prawa osób, których dane dotyczą. Takie porozumienie, zgodnie ze 

stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministra Spraw 

Zagranicznych, jest dopuszczalnym sposobem legalnego przekazywania danych 

osobowych, w przypadku obiektywnego braku możliwości zawarcia w umowie 

międzynarodowej tego typu rozwiązań. Takie porozumienie, po zatwierdzeniu 

przez organ nadzorczy (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

umożliwia realizację celu danej umowy, nawet jeżeli sama umowa nie stanowi 

samoistnej podstawy do zgodnego z rozporządzeniem 2016/679 przekazywania 

danych osobowych do państwa trzeciego, 

 w przypadku negatywnego stanowiska Strony białoruskiej odnośnie do zawarcia 

porozumienia (wymagana zgoda obu Stron), dane osobowe będą przekazywane na 

podstawie art. 21 polsko-białoruskiej Umowy, z uwzględnieniem postanowień 

art. 49 rozporządzenia 2016/67924). 

Biorąc pod uwagę cel umów o zabezpieczeniu społecznym, interes osób objętych 

zakresem podmiotowym tych umów oraz sposób ich realizacji, przekazywanie danych 

osobowych na podstawie art. 49 rozporządzenia 2016/679 jest prawnie możliwe 

i uzasadnione. Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na tej 

podstawie możliwe będzie przekazywanie danych osobowych także w odniesieniu do 

osób objętych zakresem podmiotowym Umowy zawartej z RB, o ile nie dojdzie do 

zawarcia odpowiedniego porozumienia w tym zakresie. 

 uregulowania administracyjne i przejściowe (art. 20–27 Umowy) 

                                                           
24) Artykuł 49 rozporządzenia 2016/679 stanowi, że w razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni 

stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych 

w art. 46 rozporządzenia, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych osobowych do państwa 

trzeciego może nastąpić m.in. pod warunkiem, że: 

 osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którym – ze względu na 

brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń 

– może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę, 

 przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, 

a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, 

 przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których 

dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną, 

 przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. 
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Projekt Umowy zawiera także uregulowania administracyjne odnoszące się np. do: 

pomocy administracyjnej i prawnej (art. 20 Umowy), zwolnienia z opłat 

i uwierzytelnień (art. 22 Umowy), składania dokumentów (art. 23 Umowy), 

stosowanego języka (art. 24 Umowy), wypłaty świadczeń (art. 25 Umowy), 

rozstrzygania sporów (art. 26 Umowy). 

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 (art. 27 

ust. 1 Umowy), jednakże 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 (art. 27 ust. 2 Umowy). Zdarzenia ubezpieczeniowe (np. wypadek przy 

pracy), które wystąpiły przed wejściem w życie Umowy także będą uwzględniane przy 

ustalaniu prawa i wysokości świadczeń przyznawanych na jej podstawie, o ile 

zobowiązania wynikające z tych zdarzeń nie zostały już uregulowane. 

4. Skutki wejścia w życie Umowy 

Chcąc określić przewidywane skutki wejścia w życie polsko-białoruskiej Umowy 

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

zaproponowanych w niej uregulowań z pewnością zapewni: 

 możliwość uwzględniania okresów ubezpieczenia przebytych w RB, w celu 

ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń (i odwrotnie). Uregulowanie to 

będzie korzystne dla osób posiadających okresy ubezpieczenia w RB, 

zamieszkałych w RP i nieposiadających statusu repatrianta. Tej grupie osób 

Umowa stworzy możliwość sumowania okresów ubezpieczenia przebytych w RB 

i w RP, co niejednokrotnie przesądzi o nabyciu prawa do proporcjonalnych 

emerytur i rent, przyznanych przez instytucje ubezpieczeniowe RP i RB oraz ich 

wypłacie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, 

 bezpośredni transfer (wypłatę) świadczeń emerytalno-rentowych oraz 

krótkoterminowych świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa 

(w tym spowodowanych wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową) osobom 

uprawnionym zamieszkałym na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. 
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Natomiast rozwiązanie zaproponowane w Umowie dotyczące osób posiadających status 

repatrianta i uprawnionych już do polskich świadczeń emerytalno-rentowych: 

 umożliwi uzyskanie, za okresy ubezpieczenia przebyte w RB, prawa do 

białoruskich świadczeń emerytalno-rentowych, których uzyskanie dla osób 

zainteresowanych często ma znaczenie nie tyle finansowe, co prestiżowe. 

Repatriantom trudno jest bowiem zrozumieć brak możliwości otrzymania prawa do 

białoruskich świadczeń za niejednokrotnie kilkudziesięcioletni okres ciężkiej pracy 

w RB. Obecna sytuacja rodzi w nich poczucie krzywdy, 

 stworzy gwarancje wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie nie niższej 

niż obecnie otrzymywane. 

Wejście w życie każdej umowy o zabezpieczeniu społecznym oczywiście wiąże się 

z określonymi skutkami finansowymi. Niestety brak jest danych, które pozwoliłyby na 

dokładne wskazanie skutków finansowych związania RP Umową z RB. Należy 

zauważyć, że w przypadku zawieranych przez RP dwustronnych umów 

o zabezpieczeniu społecznym zazwyczaj występują znaczne trudności w gromadzeniu 

danych umożliwiających dokonanie wyliczenia skutków finansowych związania się 

taką umową. Szczególnie trudne jest pozyskanie danych odnoszących się 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: 

 skutki finansowe dla Funduszu Pracy: 

Wejście w życie polsko-białoruskiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym może 

spowodować wzrost wydatków z tytułu finansowania, objętych zakresem 

przedmiotowym Umowy, zasiłków dla bezrobotnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

w Umowie zaproponowano ograniczenie wypłaty tych świadczeń do miejsca 

zamieszkania osoby uprawnionej na terytorium tej Umawiającej się Strony, której 

instytucja przyznała zasiłek. Nie jest zatem przewidziany transfer zasiłków dla 

bezrobotnych do miejsca zamieszkania uprawnionego na terytorium drugiej 

Umawiającej się Strony (art. 5 ust. 2 pkt 1 Umowy). Oznacza to, że nawet w przypadku 

gdy obywatel RB, w wyniku zsumowania polskich i białoruskich okresów 

ubezpieczenia, uzyska prawo do polskiego zasiłku dla bezrobotnych, świadczenie to 

będzie wypłacane wyłącznie tym osobom, które mają miejsce zamieszkania w RP. 
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Natomiast osoby, które uzyskają pozwolenie na pracę, na czas określony, a następnie 

wrócą do swojego miejsca zamieszkania w RB nie będą miały transferowanych 

zasiłków do RB. Według szacunków25) koszt wejścia w życie polsko-białoruskiej 

Umowy w zakresie, finansowanych ze środków Funduszu Pracy, zasiłków dla 

bezrobotnych, wyniósłby 3 057 940 zł w roku 201926) oraz 3 051 962 zł w roku 2020. 

Z uwagi na procedury związane z podpisaniem i ratyfikacją Umowy, nastąpi 

przesunięcie w czasie ewentualnych kosztów wejścia w życie Umowy dla Funduszu 

Pracy. Można założyć, że obciążenie kosztami finansowania zasiłków dla 

bezrobotnych, przyznawanych na podstawie postanowień polsko-białoruskiej Umowy, 

nastąpi nie wcześniej niż w IV kwartale roku 2020 i wyniesie odpowiednio 764 48527) 

zł w roku 2020 oraz 3 051 962 zł w roku 2021. 

 skutki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego: 

Żadne świadczenia objęte zakresem przedmiotowym Umowy nie są finansowane ze 

środków jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też można stwierdzić, że wejście 

w życie polsko-białoruskiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym nie będzie miało 

wpływu na finanse jednostek samorządu terytorialnego. 

 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 

zabezpieczenia społecznego, do których prawo, bez wejścia w życie Umowy, by nie 

                                                           
25) Szacunki sporządzone przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej (pismo z dnia 15 listopada 2018 r., znak: DAE.II.4003.69.2018.ML). 
26) Przy założeniu, że Umowa obowiązywałaby od początku roku 2019, w przypadku późniejszego jej 

wejścia w życie wartość ta ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.  

27) Jedna czwarta kosztów szacowanych na 2019 r., tj. ¼ z 3 057 940 zł. 
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powstało. Kwestia ta dotyczy osób objętych tzw. „starym” systemem emerytalnym oraz 

systemem rolniczym, 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. Oczywiście dokładna liczba osób posiadających polskie 

i białoruskie okresy ubezpieczenia, która po ich zsumowaniu uzyska prawo do polskich 

świadczeń emerytalno-rentowych z zabezpieczenia społecznego, nie jest znana. 

W związku z tym wydatki związane z przyznaniem prawa do tych świadczeń także 

trudno jest przewidzieć. Jednakże, według sporządzonych szacunków28), koszty 

transferu polskich świadczeń emerytalnych i rentowych do RB w roku 2017, 

w warunkach finansowych roku 2017, wyniosłyby około 113,0 tys. zł, natomiast w roku 

2018 około 208,7 tys. zł. Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

można przyjąć, że szacunki te pozostają aktualne także dla wydatków na transfer 

polskich świadczeń emerytalnych i rentowych do RB w warunkach finansowych 

odpowiednio roku 2020 i 2021, a biorąc pod uwagę możliwą datą wejścia w życie 

Umowy w roku 2020 mogą być niższe nawet o 3/4 szacowanej kwoty. 

Analizując drugą grupę czynników, należy wskazać, że: 

 wejście w życie Umowy nie będzie miało wpływu na polskie świadczenia już 

wypłacane zgodnie z Porozumieniem z dnia 11 września 1992 r. Będą one 

wypłacane w dotychczasowych wysokościach29); 

 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 w Umowie rozwiązania gwarantują, że 

repatrianci nie otrzymają świadczeń niższych niż obecnie otrzymywane. Jednakże 

                                                           
28) Szacunki sporządzone przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (przekazane pismem z dnia 20 stycznia 2017 r., znak: 992600/035/7/2017). 
29) Polskie świadczenia transferowane na Białoruś na podstawie Porozumienia z dnia 11 września 1992 r. 

podlegały kolejnym waloryzacjom. Dlatego też nie zachodzi potrzeba ponownego ustalania ich 

wysokości, zgodnie z postanowieniami Umowy. Natomiast po Stronie białoruskiej świadczenia 

transferowane do Polski na podstawie Porozumienia nie były waloryzowane. Kwoty wypłacanych 

świadczeń zostały „zamrożone” na poziomie kwot z roku 1992. Dlatego też, zgodnie z art. 27 ust. 5 

Umowy, Strona białoruska, z urzędu, dokona ponownego ustalenia wysokości tych świadczeń, zgodnie 

z postanowieniami Umowy, i będzie je transferowała do Polski w nowo ustalonej wysokości (wyższej) 

lub w wysokości dotychczas wypłacanej – jeżeli ponowne ustalenie świadczenia spowoduje jego 

obniżenie (co w opinii Strony białoruskiej nie wydaje się możliwe). 
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w przypadku, gdy na wniosek repatrianta nastąpi ponowne rozpatrzenie prawa do 

świadczenia, z uwzględnieniem postanowień Umowy, i ustalenie jego wysokości, 

w efekcie czego wnioskodawca uzyska prawo do proporcjonalnego świadczenia 

białoruskiego, wówczas instytucja polska będzie zobowiązana do wypłaty kwoty 

uzupełniającej wysokość ponownie ustalonego świadczenia, przyznanego za okresy 

ubezpieczenia przebyte w RB i w RP lub za okresy ubezpieczenia przebyte 

wyłącznie w RB. Takie rozwiązanie spowoduje zmniejszenie wysokości kwot 

wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o wysokość świadczeń 

przyznanych i wypłacanych przez instytucję białoruską; 

 wejście w życie Umowy nie spowoduje wzrostu wydatków funduszy 

ubezpieczeniowych w odniesieniu do osób objętych tzw. „nowym” systemem 

emerytalnym. Instytucja ubezpieczeniowa RP będzie zobowiązana do wypłaty 

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

prawa nie jest zależne od konieczności osiągnięcia określonego stażu 

ubezpieczeniowego. To oznacza, 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 wcześniejszych zobowiązań 

wynikających z faktu pobierania składek na ubezpieczenia społeczne; 

 corocznie wzrasta liczba obywateli RB podejmujących legalne zatrudnienie w RP, 

co wpływa na wzrost opłacanych, do polskiego systemu, składek 

ubezpieczeniowych, a tym samym wzrost dochodów funduszy ubezpieczeniowych. 

Oczywiście rozważania na temat wpływu regulacji polsko-białoruskiej Umowy na 

dochody i wydatki funduszy ubezpieczeniowych zostały oparte na założeniach, które 

w rzeczywistości nie muszą przybrać zakładanych wielkości. Można jednak przyjąć, że 

nawet przy pewnych odchyleniach od przyjętych założeń związanie się  

polsko-białoruską Umową nie spowoduje istotnych kosztów dla Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. Ewentualne wydatki funduszy ubezpieczeniowych zostaną sfinansowane 

w ramach planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz planu 

finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, przy czym z uwagi na procedurę obowiązującą w zakresie podpisania 
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i ratyfikacji Umowy, wydatki te obciążą fundusze ubezpieczeniowe nie wcześniej niż 

w IV kwartale 2020 r. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że zadania związane z realizacją Umowy nie 

spowodują skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, będą realizowane 

w ramach corocznie ustalonego w ustawie budżetowej limitu wydatków we właściwej 

części budżetowej i właściwych planów finansowych oraz nie będą podstawą do 

ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel. 

5. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową 

Biorąc pod uwagę postanowienia art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji RP, polsko-białoruska 

Umowa o zabezpieczeniu społecznym będzie miała rangę ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej, przy czym ratyfikacja nastąpi za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie (tzw. duża ratyfikacja). Umowa zawiera postanowienia dotyczące 

zabezpieczenia społecznego, które w polskim porządku prawnym stanowią materię 

regulowaną ustawowo. Niektóre z jej artykułów przewidują ponadto rozwiązania 

odbiegające od tych zawartych w ustawodawstwie polskim. Dotyczy to m.in. 

możliwości sumowania polskich i białoruskich okresów ubezpieczenia, w celu 

przyznania prawa do świadczeń i ustalenia ich wysokości oraz możliwości 

dokonywania wypłaty należnych świadczeń osobom uprawnionym mającym miejsce 

zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Związanie 

Rzeczypospolitej Polskiej Umową nastąpi zatem w trybie określonym w art. 12 ust. 2 

ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych30). Umowa zostanie 

zawarta na czas nieokreślony. 

a) podmioty prawa krajowego, których dotyczy Umowa 

Umowa będzie miała zastosowanie do pracowników, osób prowadzących działalność na 

własny rachunek (w tym rolników i domowników), ubezpieczonych każdej 

z Umawiających się Stron, członków ich rodzin oraz osób pozostałych przy życiu po 

tych osobach. Postanowienia Umowy będą miały znaczenie dla osób fizycznych 

w zakresie uzyskiwania prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu: utraty zatrudnienia, 

choroby, macierzyństwa, starości, niezdolności do pracy, wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych, zgonu, a także w zakresie obowiązku opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

                                                           
30) Dz. U. z 2020 r., poz. 127. 
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Umowa nie dotyczy bezpośrednio osób prawnych, ale rozwiązania w niej przyjęte mogą 

przyczynić się do poprawy sytuacji polskich osób prawnych prowadzących działalność 

na terytorium RB, szczególnie przez eliminację podwójnego opłacania składek na 

ubezpieczenie społeczne. Postanowienia Umowy będą sprzyjały współpracy 

gospodarczej, jak też ułatwią swobodny przepływ osób. 

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 2020 r. poz. 266, z późn. zm.), 

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

Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.), 

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

emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105), 

 ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 174 i 782), 

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

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205), 

 ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), 

 ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.). 

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, zgodnie z art. 19 

pkt 1 Umowy, jest jedynie zawarcie przez Umawiające się Strony Porozumienia 

Administracyjnego (wykonawczego) w sprawie stosowania Umowy. Treść 

Porozumienia Administracyjnego została uzgodniona z przedstawicielami RB. 

Porozumienie zostało podpisane w Mińsku, dnia 2 czerwca 2020 r. 
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CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

A rtyku ł 1 

Definicje

1. W niniejszej Umowie poniższe pojęcia oznaczają:

(1) „ustawodawstwo” -  ustawy i inne akty prawne każdej z Umawiających się Stron 

dotyczące zakresu przedmiotowego niniejszej Umowy, o którym mowa 

w artykule 2 niniejszej Umowy;

(2) „władza właściwa”:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej -  ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego;

2) w Republice Białorusi:

-  Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Republiki Białorusi -  

w części ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem ubezpieczenia 

obowiązkowego

od wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

-  Ministerstwo Zdrowia Republiki Białorusi -  w części 

przeprowadzenia badań lekarskich i powtórnych badań lekarskich 

osób ubezpieczonych w celu ustalenia inwalidztwa, w tym również 

grupy i przyczyny inwalidztwa, stopnia utraty zawodowej lub ogólnej 

zdolności do pracy, określania czasowej niezdolności do pracy,

-  Ministerstwo Finansów Republiki Białorusi -  w części ubezpieczenia 

obowiązkowego od wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

(3) „instytucja właściwa” -  instytucję odpowiedzialną za stosowanie 

ustawodawstwa;

(4) „instytucja łącznikowa” -  instytucję zapewniającą koordynację i wymianę 

informacji między instytucjami Umawiających się Stron, w celu stosowania 

niniejszej Umowy;

(5) „miejsce zamieszkania” -  miejsce stałego zamieszkania określone zgodnie 

z przepisami prawa Umawiającej się Strony, na terytorium której osoba 

zamieszkuje na stałe;

(6) „miejsce pobytu” -  miejsce czasowego pobytu lub czasowego zamieszkania 

określone zgodnie z przepisami prawa Umawiającej się Strony, na terytorium 

której osoba czasowo przebywa lub czasowo zamieszkuje;

mam



(7) „okres ubezpieczenia” -  okresy składkowe, okresy zatrudnienia lub okresy 

pracy na własny rachunek, określone lub uznane za takie przez 

ustawodawstwo, zgodnie z którym zostały one przebyte, oraz okresy z nimi 

zrównane, zgodnie z ustawodawstwem Umawiającej się Strony;

(8) „ubezpieczony” -  osobę, która jest lub była ubezpieczona zgodnie 

z ustawodawstwem Umawiającej się Strony;

(9) „świadczenie” -  emerytury, renty, zasiłki oraz inne świadczenia pieniężne,

0 których mowa w artykule 2 ustęp 1 niniejszej Umowy, przewidziane przez 

ustawodawstwo każdej z Umawiających się Stron, w tym podwyżki, dodatki

1 dopłaty;

Inne pojęcia użyte w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im przez 

ustawodawstwo każdej z Umawiających się Stron.

A rtykuł 2 

Zakres przedm iotowy

Niniejszą Umowę stosuje się do ustawodawstwa dotyczącego:

(1) w Rzeczypospolitej Polskiej: obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 

i następujących świadczeń z zabezpieczenia społecznego:

1) zasiłków dla bezrobotnych,

oraz z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego rolników:

2) świadczeń w razie choroby i macierzyństwa,

3) emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,

4) świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

5) zasiłków pogrzebowych;

(2) w Republice Białorusi: obowiązkowego państwowego ubezpieczenia 

społecznego, obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych i następujących świadczeń:

1) zasiłków dla bezrobotnych,

2) zasiłków z tytułu czasowej niezdolności do pracy i zasiłków 

macierzyńskich,

3) emerytur pracowniczych (emerytur z tytułu osiągnięcia wieku 

emerytalnego, emerytur inwalidzkich, emerytur w przypadku utraty 

żywiciela, emerytur za wysługę lat),



4) jednorazowych i comiesięcznych świadczeń w związku 

z obowiązkowym ubezpieczeniem z tytułu wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych,

5) zasiłków pogrzebowych.

2. Niniejszą Umowę stosuje się również do wszystkich ustaw i innych przepisów 

prawnych, zmieniających lub uzupełniających ustawodawstwo.

3. Niniejszej Umowy nie stosuje się do ustaw ani innych przepisów prawnych, które 

rozszerzają istniejące ustawodawstwo jednej Umawiającej się Strony na nowe 

kategorie świadczeniobiorców, jeżeli władze właściwe tej Umawiającej się Strony 

zawiadomią władze właściwe drugiej Umawiającej się Strony, w ciągu sześciu 

miesięcy od daty ogłoszenia takich nowych ustaw lub innych przepisów prawnych,

o tym, że nie przewiduje się takiego rozszerzenia niniejszej Umowy.

4. W  Republice Białorusi niniejsza Umowa nie ma zastosowania w stosunku 

do zabezpieczenia emerytalnego wojskowych oraz osób z nimi zrównanych, jak 

również członków ich rodzin.

A rtyku ł 3 

Zakres podm iotowy

Niniejszą Umowę stosuje się do:

1) osób, które podlegały lub podlegają ustawodawstwu jednej lub obu Umawiających 

się Stron,

2) innych osób, jeżeli wywodzą swoje prawa od osób wymienionych w punkcie 1.

A rtyku ł 4 

Równe traktowanie

Jeżeli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, osoby, do których stosują się 

postanowienia niniejszej Umowy, podlegają obowiązkom i korzystają z uprawnień 

wynikających z ustawodawstwa drugiej Umawiającej się Strony na tych samych 

warunkach, co obywatele tej Umawiającej się Strony.



:

IA rtyku ł 5 

Zasady eksportu świadczeń

1. Jeżeli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, świadczenia przysługujące na 

podstawie ustawodawstwa jednej Umawiającej się Strony nie mogą ulec 

zmniejszeniu, zawieszeniu, uchyleniu lub wstrzymaniu z tego powodu, że 

uprawniony zamieszkuje na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

2. Postanowień ustępu 1 nie stosuje się:

(1) w Rzeczypospolitej Polskiej do: zasiłków dla bezrobotnych i świadczeń 

przyznawanych w szczególnym trybie oraz w drodze wyjątku;

(2) w Republice Białorusi do: zasiłków dla bezrobotnych.

Jeżeii artykuły 7 i 8 niniejszej Umowy nie stanowią inaczej, osoba, do której stosuje się 

niniejsza Umowa, podlega ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony, na której 

terytorium wykonuje pracę.

1. Jeżeli osoba zatrudniona u pracodawcy zarejestrowanego na terytorium jednej 

Umawiającej się Strony zostanie wysłana na terytorium drugiej Umawiającej się 

Strony, w celu wykonywania pracy na rachunek tego pracodawcy, podlega ona 

ustawodawstwu pierwszej Umawiającej się Strony, pod warunkiem że 

przewidywany okres wykonywania pracy nie przekracza 24 miesięcy. Jeżeli okres 

wykonywania pracy przedłuży się ponad 24 miesiące, ustawodawstwo pierwszej 

Umawiającej się Strony jest nadal stosowane przez kolejny okres nie

CZĘŚĆ li 

USTAWODAWSTWO WŁAŚCIWE

A rtyku ł 6 

Zasada ogólna

A rtyku ł 7 

Zasady szczególne



przekraczający 36 miesięcy, pod warunkiem, że władza właściwa drugiej 

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

zgody.

2. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek, wykonująca swą działalność 

na terytorium jednej Umawiającej się Strony, która przenosi czasowo tę działalność 

na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, podlega ustawodawstwu pierwszej 

Umawiającej się Strony przez okres wykonywania tej działalności, nie dłużej jednak 

niż przez 24 miesiące.

3. Personel przedsiębiorstwa transportowego wykonujący międzynarodowe przewozy 

osób i towarów koleją, drogą lądową, powietrzną lub przez wody śródlądowe na 

terytoriach obu Umawiających się Stron, podlega ustawodawstwu tej Umawiającej 

się Strony, na której terytorium przedsiębiorstwo jest zarejestrowane.

4. Załoga statku morskiego podlega ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony, pod 

której banderą statek pływa.

5. Urzędnicy i osoby z nimi zrównane podlegają ustawodawstwu tej Umawiającej się 

Strony, której administracja ich zatrudnia.

6. Członkowie misji dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych podlegają 

postanowieniom Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 

kwietnia 1961 roku oraz Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z dnia 

24 kwietnia 1963 roku.

A rtyku ł 8 

W yjątki

Władze właściwe obu Umawiających się Stron lub upoważnione przez nie instytucje

mogą, za obopólną zgodą, ustalić wyjątki od postanowień artykułu 6 i artykułu 7 ustępy

1 do 5 niniejszej Umowy, w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby lub grupy osób i w ich

interesie.



POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ

ROZDZIAŁ 1 

Zasiłk i dla bezrobotnych

A rtyku ł 9 

Ustalanie prawa

1. Okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem jednej 

z Umawiających się Stron są uwzględniane, jeżeli jest to niezbędne i jeżeli się one 

nie pokrywają, przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie 

z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli bezrobotny posiada 

okresy ubezpieczenia przebyte bezpośrednio przed utratą pracy zgodnie 

z ustawodawstwem tej drugiej Umawiającej się Strony.

2. Okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych podlega skróceniu o okres, w którym 

bezrobotny otrzymywał taki zasiłek na terytorium drugiej Umawiającej się Strony 

w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem rejestracji jako osoby bezrobotnej.

ROZDZIAŁ 2

Świadczenia w  razie choroby, czasowej niezdolności do pracy, macierzyństwa

Artyku ł 10 

Ustalanie prawa

1. Okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem każdej 

z Umawiających się Stron są uwzględniane, jeżeli jest to niezbędne, przy ustalaniu 

prawa do świadczeń, ich wysokości i okresu ich przysługiwania, pod warunkiem że 

się nie pokrywają.

2. Świadczenia w razie choroby, czasowej niezdolności do pracy i macierzyństwa 

są przyznawane i wypłacane zgodnie z ustawodawstwem i na koszt tej 

Umawiającej się Strony, na której terytorium osoba jest ubezpieczona w chwili 

nabycia prawa do tych świadczeń.



ROZDZIAŁ 3 

Emerytury i renty

Artykuł 11

Sumowanie okresów ubezpieczenia

Jeżeli ustawodawstwo jednej Umawiającej się Strony uzależnia nabycie, 

zachowanie lub przywrócenie prawa do emerytury lub renty od przebycia okresów 

ubezpieczenia, to instytucja właściwa tej Umawiającej się Strony uwzględnia, 

w niezbędnym zakresie, okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie 

z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony, tak jakby były okresami 

ubezpieczenia przebytymi zgodnie ze stosowanym przez nią ustawodawstwem, 

jeżeli okresy te się nie pokrywają.

Jeżeli po zsumowaniu, zgodnie z ustępem 1, ubezpieczony nie nabywa prawa do 

emerytury lub renty, instytucja właściwa Umawiającej się Strony uwzględnia okres 

ubezpieczenia przebyty w państwie trzecim, z którym obie Umawiające się Strony 

są związane międzynarodową umową przewidującą sumowanie okresów 

ubezpieczenia.

Jeżeli nabycie prawa do emerytury lub renty zależy od przebycia okresów 

ubezpieczenia w zawodzie objętym ubezpieczeniem w systemie specjalnym lub od 

wykonywania określonego zatrudnienia i, zgodnie z ustawodawstwem 

Rzeczypospolitej Polskiej, został przebyty taki okres ubezpieczenia, to okresy 

ubezpieczenia przebyte w tym zawodzie lub w tym zatrudnieniu zgodnie 

z ustawodawstwem Republiki Białorusi są sumowane przez polską instytucję 

właściwą przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

Artykuł 12

Okresy ubezpieczenia krótsze niż 12 miesięcy

Jeżeli okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem jednej 

Umawiającej się Strony są krótsze niż 12 miesięcy i zgodnie z ustawodawstwem 

tej Umawiającej się Strony zainteresowany nie nabywa prawa do emerytury lub 

renty, to instytucja właściwa tej Umawiającej się Strony nie przyznaje emerytury 

lub renty.



|  2. Bez naruszenia postanowień ustępu 1 okresy ubezpieczenia krótsze niż 12 

miesięcy, przebyte zgodnie z ustawodawstwem każdej z Umawiających się Stron, 

są uwzględniane przez instytucję właściwą tej Umawiającej się Strony, w której po 

zsumowaniu tych okresów powstanie prawo do emerytury lub renty.

Artykuł 13 

Zrównanie faktów i zdarzeń

Fakty i zdarzenia, które mają wpływ na nabycie prawa, zawieszenie lub wysokość 

emerytury lub renty, które zaistniały na terytorium jednej Umawiającej się Strony, są 

uwzględniane tak, jakby zaistniały na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 14

Emerytury i renty bez sumowania okresów ubezpieczenia

Jeżeli osoba spełnia warunki niezbędne do nabycia prawa do emerytury lub renty 

zgodnie z ustawodawstwem jednej z Umawiających się Stron, bez uwzględnienia 

okresów ubezpieczenia przebytych zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiającej 

się Strony, to instytucja właściwa pierwszej Umawiającej się Strony ustala prawo do 

emerytury lub renty i jej wysokość bez sumowania okresów ubezpieczenia.

Artykuł 15

Emerytury i renty z sumowaniem okresów ubezpieczenia

Jeżeli zgodnie z ustawodawstwem jednej z Umawiających się Stron prawo do emerytury 

lub renty przysługuje po zastosowaniu postanowień artykułu 11 niniejszej Umowy, 

instytucja właściwa tej Umawiającej się Strony ustala emeryturę lub rentę w następujący 

sposób:

1) oblicza teoretyczną wysokość emerytury lub renty, należną w przypadku, gdyby 

wszystkie okresy ubezpieczenia zostały przebyte zgodnie z obowiązującym ją 

ustawodawstwem,



2) dla określenia teoretycznej wysokości emerytury lub renty, o której mowa w punkcie |

1, przy ustalaniu podstawy obliczenia uwzględniane jest:

w Rzeczypospolitej Polskiej -  wynagrodzenie i odprowadzone składki, zgodnie 

z ustawodawstwem stosowanym przez instytucję właściwą, 

w Republice Białorusi -  wynagrodzenie, zgodnie z ustawodawstwem

3) na podstawie teoretycznej wysokości, o której mowa w punkcie 1, określa 

rzeczywistą wysokość emerytury lub renty w oparciu o proporcję okresów 

ubezpieczenia przebytych zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym instytucję 

właściwą przyznającą emeryturę lub rentę do sumy wszystkich przebytych okresów 

ubezpieczenia.

1. Prawo do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ustala się 

zgodnie z ustawodawstwem Umawiającej się Strony, któremu podlegał ubezpieczony 

w chwili wypadku przy pracy lub podczas wykonywania pracy, w wyniku której 

powstała u niego choroba zawodowa.

2. Jeżeli praca, która spowodowała chorobę zawodową była wykonywana zgodnie 

z ustawodawstwem każdej z Umawiających się Stron, to prawo do świadczeń z tytułu 

choroby zawodowej ustala instytucja właściwa tej Umawiającej się Strony, której 

ustawodawstwo miało zastosowanie jako ostatnie do ubezpieczonego, wykonującego 

pracę, która spowodowała chorobę zawodową. Jeżeli instytucja właściwa tej

Jmawiającej się Strony, zgodnie ze stosowanym przez nią ustawodawstwem, nie

stosowanym przez instytucję właściwą;

ROZDZIAŁ 4
Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Artykuł 16 

Prawo do świadczeń

II



przyzna prawa do świadczeń z tytułu choroby zawodowej, wówczas prawo do tych i 

świadczeń ustala instytucja właściwa drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie ze j 

stosowanym przez nią ustawodawstwem.

3. W przypadku świadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej 

wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową stosuje się odpowiednio artykuł 10 

niniejszej Umowy.

A rtyku ł 17

Pogłębienie się choroby zawodowej

1. Jeżeli prawo do świadczenia z tytułu choroby zawodowej powstało zgodnie 

z ustawodawstwem jednej Umawiającej się Strony, instytucja właściwa tej 

Umawiającej się Strony ponosi odpowiedzialność za wypłatę świadczenia z tytułu 

pogłębienia się choroby zawodowej, nawet jeżeli to pogłębienie nastąpiło w chwili, 

gdy ubezpieczony podlegał ustawodawstwu drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli nie 

wykonywał tam pracy narażającej na chorobę zawodową.

2. W  przypadku pogłębienia się choroby zawodowej u ubezpieczonego otrzymującego 

świadczenie z tytułu choroby zawodowej zgodnie z ustawodawstwem jednej 

Umawiającej się Strony, podczas wykonywania pracy, która może spowodować 

chorobę zawodową, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony:

(1) instytucja właściwa pierwszej Umawiającej się Strony nadal wypłaca przyznane 

świadczenie, nie uwzględniając pogłębienia się choroby zawodowej;

(2) instytucja właściwa drugiej Umawiającej się Strony, której ustawodawstwu 

podlegał ubezpieczony w czasie wykonywania pracy mogącej spowodować 

pogłębienie się choroby zawodowej, przyznaje świadczenie w wysokości różnicy 

między wysokością świadczenia, które przysługuje po pogłębieniu się choroby l 

zawodowej, a wysokością świadczenia, które przysługiwałoby przed 

pogłębieniem się choroby zawodowej, zgodnie z ustawodawstwem stosowanym j 

przez instytucję właściwą tej Umawiającej się Strony.



ROZDZIAŁ 5 

Zasiłk i pogrzebowe

A rtyku ł 18 

Ustalanie prawa

1. Prawo do zasiłku pogrzebowego ustala instytucja właściwa Umawiającej się Strony, 

której ustawodawstwo stosuje się do ubezpieczonego w chwili śmierci.

2. Jeżeli w wyniku śmierci osoby otrzymującej emeryturę lub rentę na podstawie 

ustawodawstwa każdej z Umawiających się Stron, prawo do zasiłku pogrzebowego 

przysługuje zgodnie z ustawodawstwem każdej z Umawiających się Stron, zasiłek 

pogrzebowy przyznaje instytucja właściwa tej Umawiającej się Strony, na której 

terytorium emeryt lub rencista miał miejsce zamieszkania w chwili śmierci.

3. Postanowienia ustępów 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa 

w artykule 3 punkt 2 niniejszej Umowy.

CZĘŚĆ IV 

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Artyku ł 19 

Uprawnienia władz w łaściw ych

Władze właściwe w celu realizacji niniejszej Umowy:

1) ustalą w porozumieniu administracyjnym sposoby realizacji niniejszej Umowy;

2) wyznaczą instytucje łącznikowe i instytucje właściwe w celu ułatwienia

i przyspieszenia wykonywania postanowień niniejszej Umowy;

3) wymieniają informacje dotyczące zmian ustawodawstwa, które mogą mieć wpływ 

na wykonywanie postanowień niniejszej Umowy.



A rtyku ł 20 

Pomoc adm in istracyjna i prawna

Władze właściwe, instytucje łącznikowe i instytucje właściwe obu Umawiających 

się Stron udzielają sobie wzajemnie pomocy przy wykonywaniu postanowień 

niniejszej Umowy. Pomoc ta jest bezpłatna, chyba że władze właściwe ustalą, że 

dokonywany będzie zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Zaświadczenia lub dokumenty wydawane przez władze właściwe, instytucje 

łącznikowe i instytucje właściwe jednej Umawiającej się Strony uznawane są przez 

władze właściwe, instytucje łącznikowe i instytucje właściwe drugiej Umawiającej 

się Strony.

Władze właściwe, instytucje łącznikowe i instytucje właściwe Umawiających się 

Stron mogą bezpośrednio kontaktować się ze sobą, jak również z każdą 

zainteresowaną osobą lub jej przedstawicielem prawnym.

Orzeczenia o niezdolności do pracy i jej stopniu, o grupie i przyczynie inwalidztwa 

oraz stopniu utraty zawodowej lub ogólnej zdolności do pracy, wydane przez 

instytucję właściwą jednej Umawiającej się Strony, nie są wiążące dla instytucji 

właściwej drugiej Umawiającej się Strony.

A rtyku ł 21 

Ochrona danych

Dla celów stosowania niniejszego artykułu, wyrażenie „przepisy prawne" oznacza 

przepisy każdej z Umawiających się Stron dotyczące ochrony danych osobowych.

Wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej stanowią dane 

osobowe. Dane osobowe podlegają ochronie przez przepisy prawne.

Władze właściwe, instytucje łącznikowe i instytucje właściwe każdej 

z Umawiających się Stron mogą przekazać sobie wszelkie dane osobowe 

niezbędne do stosowania niniejszej Umowy.



4. Dane osobowe przekazane władzy właściwej, instytucji łącznikowej i instytucji 

właściwej jednej z Umawiających się Stron, w ramach stosowania niniejszej 

Umowy, mogą być wykorzystywane tylko w celu stosowania niniejszej Umowy.

5. Umawiająca się Strona może jednak wykorzystać takie dane do innych celów za 

zgodą osoby zainteresowanej, albo bez jej zgody, wyłącznie w następujących 

przypadkach:

(1) wykorzystania danych, mającego bezpośredni i istotny związek z celami, dla 

których dane zgromadzono, lub

(2) gdy wykorzystanie danych w sposób oczywisty działa na korzyść osoby 

zainteresowanej, lub

(3) gdy wykorzystanie tych danych jest przewidziane w ustawodawstwie 

Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Białorusi.

6. Dane osobowe przekazane, w związku ze stosowaniem niniejszej Umowy, władzy 

właściwej, instytucji łącznikowej i instytucji właściwej jednej z Umawiających się 

Stron mogą zostać przekazane innej instytucji tej Umawiającej się Strony tylko dla 

stosowania niniejszej Umowy.

7. Umawiająca się Strona może jednak przekazać takie dane za zgodą osoby 

zainteresowanej, albo bez jej zgody, wyłącznie w następujących przypadkach:

(1) dane są niezbędne do wykonywania uprawnień instytucji jednej 

z Umawiających się Stron, lub

(2) przekazanie danych w sposób oczywisty działa na korzyść osoby 

zainteresowanej, lub

(3) przekazanie danych jest przewidziane w ustawodawstwie Rzeczypospolitej 

Polskiej lub Republiki Białorusi.

8. Władze właściwe, instytucje łącznikowe, instytucje właściwe i inne instytucje 

każdej z Umawiających się Stron gwarantują w trakcie przekazywania danych,

o których mowa w ustępie 3, stosowanie środków zapewniających ochronę tych 

danych.

9. Władza właściwa, instytucja łącznikowa, instytucja właściwa i inna instytucja 

Umawiającej się Strony, której przekazano dane, o których mowa w ustępie 3, 

chroni je przed nieuprawnionym dostępem, zmianami i przekazywaniem.



10. Władza właściwa, instytucja łącznikowa, instytucja właściwa i inna instytucja 

Umawiającej się Strony, której przekazano dane, o których mowa w ustępie 3, 

podejmuje niezbędne środki, aby dane te były aktualne, pełne i dokładne dla 

realizacji celów, dla których je zgromadzono. W miarę potrzeby dane te są 

korygowane, a dane zgromadzone lub przechowywane w sposób nieuprawniony 

w świetle stosowanych przepisów prawnych są niszczone. Na wniosek niszczone 

są również dane, których przekazanie jest zabronione na mocy przepisów 

prawnych Umawiającej się Strony, która je przekazała.

11. Z zastrzeżeniem przepisów prawnych Umawiającej się Strony, dane uzyskane 

przez Umawiającą się Stronę w związku ze stosowaniem niniejszej Umowy, 

zostają zniszczone po osiągnięciu celów, dla których je zgromadzono lub 

wykorzystano. Władze właściwe, instytucje łącznikowe, instytucje właściwe i inne 

instytucje każdej z Umawiających się Stron stosują bezpieczne środki 

umożliwiające całkowite zniszczenie danych i zapewniają ochronę danych 

osobowych przeznaczonych do zniszczenia.

12. Na wniosek zgłoszony władzy właściwej, instytucji łącznikowej i instytucji właściwej 

Umawiającej się Strony osoba zainteresowana ma prawo zostać poinformowana

o przekazaniu danych, o których mowa w ustępie 3, i ich wykorzystaniu do celów 

innych niż stosowanie niniejszej Umowy. Osoba zainteresowana może również 

uzyskać dostęp do danych osobowych jej dotyczących i dokonać ich korekty, 

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy prawne Umawiającej się 

Strony, na której terytorium znajdują się te dane.

13. Władze właściwe Umawiających się Stron lub instytucje przez nie upoważnione 

informują się wzajemnie o wszelkich zmianach w przepisach prawnych, jeżeli 

zmiany te mają wpływ na stosowanie niniejszej Umowy.

Artykuł 22 

Zwolnienia z opla! i uwierzytelnień

1. Jeżeli ustawodawstwo jednej Umawiającej się Strony przewiduje, że wniosek, 

zaświadczenie lub inny dokument nie podlegają opłatom lub zwolnione są 

całkowicie lub częściowo od opłat, odnosi się to w takim samym zakresie do



wniosków, zaświadczeń i innych dokumentów, przedkładanych zgodnie 

z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony.

Dokumenty i wnioski pisemne jakiegokolwiek rodzaju, niezbędne do realizacji 

niniejszej Umowy, nie wymagają uwierzytelnienia przez władze dyplomatyczne

i konsularne.

Artykuł 23 

Składanie dokumentów

Wnioski, odwołania od decyzji, oświadczenia składane władzy właściwej, instytucji 

łącznikowej lub instytucji właściwej jednej Umawiającej się Strony są uważane za 

złożone

w tym samym terminie władzy właściwej, instytucji łącznikowej lub instytucji 

właściwej drugiej Umawiającej się Strony.

Wniosek o przyznanie świadczeń zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiającej 

się Strony jest uważany za wniosek o przyznanie odpowiednich świadczeń 

zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony, chyba że 

wnioskodawca wystąpi o odroczenie ustalenia prawa do emerytury zgodnie 

z ustawodawstwem drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 24 

Stosowany język

Dla stosowania niniejszej Umowy władze właściwe, instytucje łącznikowe

i instytucje właściwe Umawiających się Stron posługują się językiem urzędowym 

każdej z Umawiających się Stron.

Władze właściwe, instytucje łącznikowe i instytucje właściwe jednej Umawiającej się 

Strony nie mogą odrzucić wniosków, odwołań od decyzji ani innych, skierowanych 

do nich, dokumentów z tego powodu, że zostały sporządzone w języku urzędowym 

drugiej Umawiającej się Strony.
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cje właściwe każdej z Umawiających się Stron wypłacają świadczenia pieniężne 

>cy niniejszej Umowy bezpośrednio osobom uprawnionym, zamieszkałym na 

ium drugiej Umawiającej się Strony, w walucie urzędowej swojego państwa lub 

w innej walucie swobodnie wymienialnej.

Wszelkie spory powstałe między Umawiającymi się Stronami dotyczące stosowania 

i wykładni niniejszej Umowy rozstrzygają wspólnie władze właściwe Umawiających się 

Stron, w drodze konsultacji i negocjacji.

1. Niniejsza Umowa nie przyznaje prawa do wypłaty świadczeń za okres 

poprzedzający datę jej wejścia w życie.

2. Przy ustalaniu prawa do świadczeń zgodnie z niniejszą Umową uwzględniane są 

także okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem Umawiających 

się Stron przed jej wejściem w życie.

A rtyku ł 25 

Wypłata świadczeń

A rtyku ł 26

Rozstrzyganie sporów

CZĘŚĆ V

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artyku ł 27 

Postanowienia przejściowe

3. Z zastrzeżeniem ustępu 1, niniejsza Umowa odnosi się także do zdarzeń 

ubezpieczeniowych, które wystąpiły przed jej wejściem w życie, pod warunkiem 

że zobowiązania z nich wynikające nie zostały wcześniej uregulowane.



Świadczenia przyznane przed wejściem w życie niniejszej Umowy mogą być, na 

wniosek świadczeniobiorcy, ponownie ustalone zgodnie z niniejszą Umową, jeżeli 

zmiana wynika wyłącznie z postanowień niniejszej Umowy. Jeżeli to ustalenie 

spowoduje brak prawa lub obniżenie wysokości dotychczas wypłacanych 

świadczeń, polska instytucja właściwa zapewni uzupełnienie sumy wypłacanych 

świadczeń polskich i białoruskich lub świadczeń białoruskich do wysokości 

świadczeń wypłacanych wcześniej, pod warunkiem że świadczeniobiorca 

zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Emerytury transferowane przez białoruską instytucję właściwą (Republikę 

Białorusi) do Rzeczypospolitej Polskiej przed wejściem w życie niniejszej Umowy 

podlegają ponownemu ustaleniu zgodnie z niniejszą Umową. W przypadku, jeśli 

takie ponowne ustalenie spowoduje obniżenie wysokości emerytury, to emerytura 

nadal jest wypłacana w dotychczasowej wysokości.

Artykuł 28

Obowiązywanie i wypowiedzenie Umowy

Niniejsza Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. Niniejsza Umowa może 

zostać wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze pisemnej 

notyfikacji drogą dyplomatyczną nie później niż na sześć miesięcy przed upływem 

danego roku kalendarzowego. W takim przypadku niniejsza Umowa utraci moc 

z końcem tego roku.

W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy wszelkie prawa nabyte na mocy 

jej postanowień zostają utrzymane.

Wnioski złożone przed dniem utraty mocy niniejszej Umowy są rozpatrywane 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.



Artykuł 29 

Wejście w życie Umowy

Umawiające się Strony powiadomią się w drodze pisemnej notyfikacji, drogą 

dyplomatyczną, o zakończeniu wewnętrznych procedur, niezbędnych do wejścia 

w życie niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia 

trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

ostatnia notyfikacja.

NA DOW ÓD C ZEG O  niżej podpisani, należycie  do tego upoważnieni, podpisali 

niniejszą Umowę.

w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym oba teksty 

są jednakowo autentyczne,

SPORZĄDZONO w

W IMIENIU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W IMIENIU 

REPUBLIKI BIAŁORUSI



,n;orouoP 
ME)K)I;YPECIIY1iJIBKOHilOALIDA 

BPECIIYJ>JIHKOH6EJIAPYCL 
o co~~HOM 06ECIIEqEHBH 

Pecny6JIHKa IIonLma H Pecny6JIHKa EenapycL, 

B ,n;anLHe:iłmeM HMeeyeMLie ",l(oroBapHBaIOI.QHMHCJI CTopoHaMH", 

CTpeWICh yperynHposan, B3aHMOOTHomeHHjJ o60HMH 

rocy,n;apcTBaMH B o6nacTH coQHan:DHoro o6ecneqeHJilI, ,n;oroBopHJIHCL o 

HH.iKecne,zzyiom;eM: 

11ACTbl 

06ID;HE IlOAO)KEHIDI 

CTaTLH 1 
Onpe~eJienus 

1. B HacToun;eM ,[(orosope HIUKeYKa3aHH:Die TepMHH:DI 03HaąaIOT 

cne.u;yioIQee: 

(1) "3aKOHO~aTeJihCTBO" - 3aKOH:DI H ~pyme HOpMaTHBHhle npaBOBhle 

aKThl KIDK)J;OH H3 ,[(oroBapHBaIOID;HXcg CTopoH, Kacaiom;Hec.s npe,n;Mera 

HaCTOHIQero ,l(oroBOpa, npe,n;yCMOTpeHHOfO CTaTbeH 2 HaCTO.SII.Qero 

,[(oroBopa; 

(2) "ynonHoMoqeHHhlił opraH": 

1) B Pecny6JIHKe IlOJihIDa - MHHHClp, OTBeqmom,HH 3a BOIIpOChl 

COQHaJibHOfO o6ecneqeHH.H; 

2) B Pecny6JIHKe Eenapyc1>: 

- MHHHCTepcTBo Tpy.u;a H coQHaJILHoH. 3~HThI Pecny6nHKH 

Eenapyc1> - B qacTH COQHaJII>Horo ClpaxOBaHHSI, 3a HCKJIIO"lleHHeM 



o6x3aTeJILHOro C'IpaxOB3.HIUI OT HecqaCTHhlX cnyqaes Ha npoH3B0,1l;CTBe H 

npo<J.>eccHoHaJILHMX 3a6onemumił, 

- MHIIHcTepcTBO 3,z:q>a.BooxpaHeHIDI Pecny6nHKH Eenapyc:r, - B 

ąacnł IIpOBe,D;eHIDI Me,D;HI(HHCKOro OCBH,ll;eTeJII>CTBOBa.HH.K H 

nepeOCBH,D;eTeJILCTBOBaHIDI 3aCTpaxOBaHHhIX JIHQ B qeJIJIX ycTaHOBJieHIUI 

HHBaJIH,ll;HOCTH, B TOM qHCJie rpynIIhl H rrpHąHHhl HHBaJIH,ll;HOCTH, CTerreHH 

y'Ip3Thl npo<J.>eccHOHaJILHOH HJIH o6m;eił TJJY,D;OCIIOC06HOCTH, 3KCrrepTH3hl 

BpeMeHHOH Herpy.nocnoco6HOCTH, 

- MHHHCTepcTBO <J.>HHaHCOB Pecny6nHKH Eenapyc:& - B qacTH 

o6.SI3aTeJILHOro C'IpaxOBaHIDI OT HecąaCTHLIX cnyqaeB Ha npOH3BO,ll;CTBe H 

npo<J.>eccHOHaJILHMX Ja6oneBaHH:ił; 

(3) "KOMneTeHTHaJI opraHH3aqH.K" - opraHH3al(IDI, OTBCTCTBeHHWI 3a 

npHMeHeHHe 33.KOHO}l;aTeJILCTBa; 

( 4) "Koop.ZJ:HHHpyrom;asi opraHH3a~u1" opraHH3aQIDI, 

o6ecneąHBaIOIIl;aJI KOOp,Zl;HHaQIDO H o6MeH HmpopMa~e:H Me)K)zy 

opra.HJJ3aQIUIMH ~oroBapHBmo~cx CTopoH c n;err:&IO npHMeHeHIDI 

Ha.CTOHID,ero ,[(oroBopa; 

(5) "MeCTO IlpO)l(HBaHH.SI" - MeCTO IlOCTOHHHOro npo)l(HBaHHH, 

onpe,ZJ;eJieHHoe B KaqecTBe T8.KOBOro HOpMaTHBHhlMH IIpa.BOBLIMH a.KTa.MH 

,[(orosapHBarom;e:Hc.sz CTopoH1>1, Ha TeppHTOpHH KoTopo:H JIHQO nocro.SIHHO 

rrpo:>ICHBaer; 

( 6) "MeCTO rrpe6LIBaHIDI" - MCCTO BpeMCHHOro npe6hlBaHH.SI HJIH 

BpeMeHHOro npO:>ICHBaHH.SI, onpe,ZJ;eneHHOe B KaąecTBe TaKOBOro 

HOpMaTHBHLIMH npa.BOBLIMH aKTaMH ,[(oroBapHsaiom;eiicJI CTopOHbI, Ha 

TeppHTOpHH KOTOpoił JIHQO BpeMeHHO npe6hlBaeT HJIH BpeMeHHO 

IlpO:>ICHBaeT; 

(7) "c'IpaxOBOH CTa:>IC" - rrepHO,ZJ;hl ynnaTbI B3HOCOB, nepHO,ll;J>I pa6oThl 

no HaHMy HJIH nepHO,D;J>I caMOCTO.KTCJibHOH Tpy.noaoił ,nexTeJibHOCTH, 

orrpe,D;enxeMJ>Ie HJIH npH3HaBaeMD1e B KaąecTBe TaKOBJ>IX 



3aKOHO)l.aTeJlbCTBOM, B COOTBeTCTBHH c KOTOp.DIM OHlł HaKOIIJieHLI, a TaIOKe 

nepHO)l.hl, rrpHpaBHeHHhle K HlłM B COOTBeTCTBHH c 3aKOHO)l.aTen.DCTBOM 

,lJ;oroBapHBaiom;eH:cJI CTopoH»I; 

(8) "3acTpaxoBaHHoe JIHUO" - mru;o, Koropoe 3acrpaxoBaHo n1160 

6hlJIO 3aCTp8XOBaJIO B COOTBCTCTBHH c 

(9) "BbIIIJiaTa" rreHc.IDI, peHTa, rroco611e H HHhle yKa3aIIH.Die B 

ny1ncre 1 cTaT.DH 2 HacTo.srrqero ,l{oroBopa )l.eHe)l(H.Die B.DirrnaT.DI, BKJIIOqaJJ 

IIOBI>ImeH.IDI, Ha,ZJ;6aBKH H .n;onnaThl, npe)l.yCMOTpeHH.Die 

3aKOHO)l.aTeJI.DCTBOM K~oił H3 ,D;oroBapHBa.IOIIUłXC.SI CTopoH. 

2. ,i:q,yrne TepMHHbI, ynoTpe6IDieMMe B HacToJ1m;eM ):(orosope, HMeK>T 

3HatJeHHe, KOTopoe rrpH,AaeTCH HM 3aKOHO)l.aTem,cTBOM KIDK)l.OH H3 

):(oroaapHBa.IOII(HXC.SI CTopoH. 

CTaTMI 2 
Ilpe.l(MeT ,l);oroaopa 

1. HacTO.SIIIUłił ,l{oroBop rrpHMeIDieTc.SI K 3aKOHO)l.aTeJI.bCTBy, 

xacaiom:eMYC.SI: 

(1) B Pecny6nHKe Ilon1>ma: ofol3aTeJILHoro coQHa.JThHoro CTpaxOBaH.IDI 

H cne.zzyioIQHX BLmnaT H3 o6nacTH co~aJII>Horo o6ecneqeaHJI: 

l) noco6.IDI no 6e3pa60THQe, 

a TaIOKe COQHaJILHOfO CTpaxOBaJIHJI Ił COQHaJILHOfO CTp8XOBaHHJI 

cpepMepos: 

2) BbillJlan,1 no 6one3HH Ił MarepHHCTBy, 

3) neHCHH, peHThl no HeTpy)l.OCIIOC06HOCTH H ceMeHHbie peHTbl, 

4) B.blruiaThl B CB'13H c HectiaCTHbIM cnyąaeM Ha IIpOH3BO)l.CTBe H 

npocpeccHOHaJibHI>IM3a6oneBaaHeM, 

5) noco6HH Ha norpe6eHHe; 



(2) B Pecny6JIHKe Eenapyco: ofo13aTeJIJ>Horo rocy.n;apcTBeHHoro 

COQH8JibHOro CTJ>ax.OBa.HIDI, o6x3aTeJIJ>HOro CTpax.OBa.HID.l OT HecąacTHhlX 

cnyqaeB Ha npOH3BO.n;cTBe H npo<)>eccHOHaJIJ>HbIX 3a6oJieBa.HHH H 

c11e.zzyrom11X BhlilllaT: 

1) rroco6IDI rro 6e3pa6oTHQe, 

2) rroco6H.s1 rro BpeMeHHoił Herpy.n;ocnoco6HocTH H noco6Hił no 

MaTepHHCTBy, 

3) TPYAOBhlX neHcHił (rreHcHH no B03pacry, neHcHH no 

HHBaJIH,ZJ;HOCTH, neHCHH no CJiyqałO IIOTepH KOpMHJIJ>Qa, neHCHH Ja 

BhlCJIYrY JieT ), 

4) e.n;HHoBpeMeHHoił H e)l(eMeCHtlHOH CTJ>ax.OBblX B.blnJiaT no 

o6.sJ3aTeJibHOMY crpaxoBa.HlłIO OT HecąacTHhlX CJiyqaeB Ha IlpOH3BO.n;CTBe H 

npo<)>eccHOHaJibłildX 3a6oneBaHHił, 

5) noco6ID1 Ha norpe6eHHe. 

2. Hacro.s1IQH:ii ,[(oroBop pacnpocTpa.HReTC.sI TaIOKe Ha Bee 3aKOHDI H 

.n;pyme HOpMaTHBH@e npaBOBhle aKThI, KOTOphie H3MeHRIOT JIH6o 

AOilOJIHRIDT 3a.KoHo.n;aTeJibCTBO. 

3. Hacro.sJIQHił ,D;oroBop He pacnpoc'I'paHReTC.sI Ha 3aKOHhl H .n;pyrHe 

HOpMaTHBHLie npaBOB.hle aKThI, AOnOJIIDIIOIQHe C)'IlleCTB)'lOIUee 

3a.KOHO)l;aTeJihCTBO o.n;HOH ,D;oroBapHBarolll,e:iic.sI CTOpOHhl HOBLIMH 

KaTeropHHMH JIHQ, nonyqaro.w;HX BbIIlJiaTbI, eCJIH ynoJIHOMoąeHHhlH opraH 

,n;a.HHoił ,D;oroaapHBaiomeiłc.SI CTopoH:oI B TeąeHHe mecTH Mec.s1QeB c 

MOMeHTa o6Hapo.n;oBaHIDI TaKHX 3aKOHOB HJIH .n;pyrHX HOpMaTHBHhlX 

npaBOB:E.IX aKTOB npOHH<l>OpMHpyeT ynoJIHOMoąeHHhlH oprau ):{pyroii 

,ll;oroaapHBaromeiłcR CTopoHhl o TOM, ąTo He npeAycMa'I'pHBaeTc.s.i: 

pacmHpeHHe HacTo.srn;ero ,D;oroBopa. 



4. B Pecny6JllłICe I>enapyc:& HacroR~ )l;oroBop He npHMeIDieTCR B 

OTHOIIIeHiłlł rreHCHOHHOro o6ecne-ąeHIDI BOeHHOCJiy)J(am;IłX H 

npHpaBHeHH.bIX K HHM JIHI.(, a TaIOKe qJieHOB HX ceMeił. 

CTaTh.H 3 
Jlu~a, B OTHOWCHHH KOTOphlX npHMCHHeTCH ~oroeop 

HacTo.snn;Hił .l(oroBop npHMeIDleTCH K: 

1) JIHI{aM, Ha KOTOphlX pacnpOCTpaiuIJIOCl> JIH60 pacnpocTpaIDieTCjJ 

3aKoHoJ{aTeJII>CTBO OJ{HOH HJIH o6eHX ,lloroBapHBaIOIIQłXCH CTopoH, 

2) HHhlM JIHl.(aM, npH ycnoBHH, qTo HX npaBa npoHCXOMT OT JIHI.l, 

JKa3aHH:&IX B nyiucre 1. 

CTaThH4 

Paeeh1e oTuomeeHB 

EcnH HaCTOjJll.(HH ,l(oroBop He npe.zzycMa1'pHBaeT HHoe, To JIHl.(a, Ha 

KOTOphlX pacnpocTpaH.KeTC.H ~eiłcTBHe HacrouQero .l(oroBopa, Hecyr 

06H3aHHOCTH H IIOJID3YJOTC.H IIpaBaMH, BhlTeKaIOJIJ;HMH H3 

3aKOHOJ{aTeJI:&CTBa tqJyroił ,l(oroBapHBarom;eiłcx CTopOHhl, Ha rex )l(e 

ycJioBH.HX, ąTo H rpa)l(,D,aHe 3Toił ,ZJ;oroBapHBruom;e:Hcg CTopoHDI. 

CTaT&.H 5 
IlpaBHJla 3KCDOpTa BhlDJlaT 

1. ECJIH HaCTOXID;HH ,l(oroBop He npeJ{yCMaTpHBaeT HHOe, TO BhlIIJiaThl, 

onpe,u;eIDieMI>Ie B COOTBeTCTBHH c 3aKOHO,ll;aTeJII>CTBOM O,ll;HOH 

CTopoHhl, He no,u;Jie)l(aT yMeHI>memno, 

npHocTaHoBJieHHIO, OTMeHe mrn 3a,IJ,ep)l(Ke no Toił npHąHHe, ąTo JIHl.(O, 

HMełOil.{ee npaBO Ha BhlIIJiaThl, npO)l(HBaeT Ha TeppHTOpHH ,u;pyro:H 

)l;oroaapHBaJOm;eiłcH CTopOH.bI. 

2. IloJIO)l{eHHe rryHKTa 1 He pacnpOCTpaIDleTCJI: 



( 1) B Pecny6JIHKe IloJibma Ha: noco6WI no 6e3pa6oTH.Qe H BhlITJiaThI, 

HaJHa11aeMhle B oco6oM nopAAKe HJIH B B~e HCKJII01łeBm1; 

(2) B Pecny6JIHKe Iienapyc1> Ha: rroco6WI no 6e3pa6omu;e. 

ąACTbll 

3AKOHOMTE.JILHLIE IlOJIOiKEHWI 

CTaTbH 6 
Oomee noJimKeeue 

EcnH cTaTbH 7 H 8 HacToHm;ero ,l(oroBopa He rrpe.zzycMaTpHBaIOT HBoe, Ha 

JIHD;O, K KOTOpoMy npHMeffjfeTCH HaCTOHIUHH ,l(oroBop, pacnpocTpaffjfeTC'1 

3aKOHO,l(aTeJII>CTBO roił ,l(oroaapHBaIOm;eiłcH CTopoHbI, Ha reppHTOpHH 

KOTOpOH ,]:\aHHOe JIHIJ;O pa6oTaeT. 

CTaTbH 7 
Oco6Lie noJIO)KeHHH 

1. EcJIH pa6oTo,l(aTeJlb JIHu;a, JaperncTpHpOBaHHbIH Ha reppHTOpHH O)UIOH 

,l(oroBapHBaIOIIJ;elłc'1 CTopoHhl, HanpaBJI'1eT ,l(aHHoe JIHIJ;O Ba TeppHTopmo 

.l(pyroii ,l(oroBapHBaIOIIJ;eiłcH CTopoHM c u;eJlbIO BbIIIOJIHeHIDI pa6oT B 

IlOJI.b3Y 3TOro pa60To,l(aTem1, Hero pacnpoc-rpaHHeTCH 

3aKOHo,n;aTeJIJ>CTBO nepao:H ,l(oroBapHaarom:eiicH CTopoHhl np:H yc.JIOBHH, 

11TO ITJiaHHpyeMhlH cpoK BhlIIOJIHeHHjl 3THM JIHIJ;OM pa6oT He npeBhlillaeT 

24 Mec1rn;a. EcJIH cpoK BbIIlOJIHeHHJI pa6oT rrpeaMmaeT 24 MecJIIJ;a, 

pacnpocTpaHeHHe Ha .n;aHHoe JIHIJ;O JaKoHo,l(aTeJILCTBa nepaoił 

,l(oroaapHBaIOIIJ;eiicH CTopoHhl rrpo,i::\mieTcJI ,nononHHTeJibHO Ha cpoK, He 

npeBblillaIOIIJ;HH 36 MecHu;ea, rrpH ycJioBHH corJiacHH ynonHoMoąeHHoro 

opraHa ,npyro:H ,l(oroaapHaaiom;eiłc.H CropoHbI nH6o ynoJIHOM01łeHHo:H HM 

opraHH3au;HH. 



2. Ha JIH:Qo, caMocTo.sJTen:&Ho 3aHHMarow,eec.s1 TJ>Y;:J;OBOH ;::i;e.s1TeJILHOCTLIO, 

pa6oTarow,ee Ha TeppHTopHH o,n;eo:H ,ll;oroBapHBarow,e:Hc.s1 CTopom1, 

KOTopoe BpeMeHHo nepeHOCHT CBOIO TJ>Y,D;OB)'IO ,n;e.s1TeJI:&HOCTL Ha 

TeppHTopmo ,n;pyro:H )J;oroBapHBarom;e:Hc.s1 CTopoHM, pacnpOCTJ>aHHeTC.si 

3aKoHo,n;aTeJIJ>CTBO nepBoił ,l(oroBapHBmom;e:Hc.s1 CTopoHDI Ha nepHo,n; 

ocymecTBJieHIDI TaKOH Tpy,D;OBOH ,n;e.sITeJibHOCTH, HO He 6onee "IJeM Ha 24 

Mecxn;a. 

3. Ha nepcoHan TpaHcnopTHoro npe,n;npIDITIDI, ocym;ecTBJI.sIIOm;ero 

Me)l()JyHapo,n;HLie a.BHa, )l(eJie3Ho,n;opmKHI>Ie, cyxonynn»e, BO,D;Hhle 

nepeB03KH naCCIDKHpOB H rpy30B Ha TeppHTOpHHX o6eHX 

,ll;oroBapHBaIOm;HXCJI CTopoH, pacnpocrpaH.sieTCH 3aKoHo,n;aTen:&cTBO TOH 

,ll;oroBapHBaIOin;eiłc.s1 CTopoHhl, Ha TeppHTOpHH KoTopoił 

JaperHCTpHpOBaHo npe,n;npIDITHe. 

4. Ha qneHOB 3.KHnIDKa MopcKoro cy,n;Ha pacnpocT_PaHJieTcJI 

3aKOHo,n;aTeJILCTBO TOH ,n:oroBapHBmomeiłc.si CTopoHhl, no,n; q)JlaroM 

KOTOpoił cy,n;HO COBepmaeT IlJla.BaHHe. 

5. Ha rocy,n;apcTBeHHhlX CJIJ)l(aI.qHX H npHpaBHeHHhlX K HHM nHn; 

pacnpocT_PaHJleTCH 3aKOHo,n;aTeJILCTBO TOH ,lloroBapHBaiomeiłc.s1 CTopoHhl, 

opraHH3aIJ;HJI KOTopoił HBIDICTCH HX HaHHMaTeJieM. 

6. Ha qneHoB ,l(HITJioManrqecKHX npe,n;cTa.BHTenLCTB H pa6oTHHKOB 

KoHcyn1>cKHx yqpe)l(,n;eHHił pacnpoc'I'paHmoTCH nono)l(eHH.sI BeHcKo:ił 

KOHBeHUHH o ,l(HilJIOMaUI"lłeCKHX CHomeHIDIX OT 18 anpeJIJI 1961 ro,n;a H 

BeHCKOH KOHBeHIJ;HH o KOHCYJILCKHX CHomeHHJIX OT 24 anpeJIJI 1963 ro,l(a. 



CTaTbB8 

HcKJiro11eeuu 

YrronHoMoqeHHMe opraHI>I o6eHX ,z::t;oroBapHBaIO~cJI CTopoH JIH6o 

ynoJIHOMoqeHHl>Ie HMH opraHH3aQHH MOiyr IIO 06010,z:i;HOM)' corJiaCHIO 

orrpe,z:i;eJIHTL HC.KJIIO'l!eHHJI K CTaT:be 6 H nyHKTaM 1-5 CTaTL.H 7 HaCTOllru;ero 

,[(oroBopa B OTHOIDeHHH KaKoro-JI.H6o JIH.Qa HJIH rpyrrrrhl JIH.Q .H B HX 

HHTepecax. 

1. CrpaxoBoii 

IIOJIOjJCElłłm O BLIDJIATAX 

PA3,li;EJI 1 
Iloco6HJ1 no 6e1pa60Ta~e 

CTaTbB 9 
Y CTilHOBJieuue upasa 

CTIDK, rrpHo6peTeHHblH B COOTBeTCTBHH c 

3aKOHo,z:i;aTeJIJ>CTBOM o.z:i;Ho:H H3 ,z::t;oroBapHBaIOID;HXCH CTopoH, B cnyqae 

Heo6xo,z:i;HMOCTH H ecJIH OH He COBIIa,n;aeT, yq.HThlBaeTCH IIpH onpe,z:i;eJieH.HH 

npasa Ha noco6He IIO 6e3pa60THI(e B COOTBeTCTBHH c 3aKOHO,lI;aTeJIJ>CTBOM 

,a;pyroił ,z::t;oroaapHBaIOIQe:Hcg CTopoHM, ecn.H 6e3pa60THbIH HMeeT 

C'IpaxOBOH CTIDK Henocpe,a;CTBeHHO nepe,a; yrpaTOH pa60Thl B COOTBeTCTBHH 

c 3aKOHo.z:i;aTeJIJ>CTBOM ,a;pyroił ,ll;oroBapHBaioru;e:Hcx CTopoHbl. 

2. IlepHO,ll; BJ>IIIJiaTJ>I noco6HJI no 6e3pa60TH.Qe IIO,l(Jle)l(HT COKparu;eHHIO Ha 

nepHo,a; nonyqeHHH 6e3pa6oTHbIM TaKoro rroco6HJI Ha TeppHTOpHH .z:i;pyro:H 

,ll;oroBapHBaIOru;eiłcH CTopoHLI B TeąeHHe rrocne,a;HHX 12 Mecx.QeB, 

rrpe.r(mecTByIOIWfX ,a;mo peraclp~HH B KaqecTBe 6e3pa6oTHoro. 



1. 

PA3~Jl2 

Bb1onaT1>1 no 6oJie3en, speMeeeoii neYpyAocnoco6uocre, 
MaTepHHCTBY 

CTaTbB 10 
Y CTaHOBJieeee n pasa 

Crpaxoooił CTaJK, npeo6peTeHHbtii B COOTBeTCTBHH c 

H3 )J;oroBapHBaIOID,HXC.sI CTopoH, 

ytIHTb!BaeTC.H, B cnyąae Heo6xo,neMOCTH, rrpe onpe,neneHHe npaBa Ha 

BF.dIIJiaThl, ex pa3Mepa H nepHo,na, Ha KOTOp@ił OHH Ha3Ha'tJ3.IOTCH, rrpH 

ycJIOBHH, "l!TO OH He COBIIa,z:~aeT. 

2. BF.JIIJiaTLI no 6one3HH, BpeMeHHOH HeT}Jy,nocrroco6HocTH H 

B COOTBeTCTBHH C 

3aKoHo,naTeJILCTBOM H 3a C'lleT )J;orosapHBaJOIQeiłcH CTopoHhl, Ha 

TeppHTOpHH KOTOpoił JIH:U:O 3aCT}JaxOBa.HO Ha MOMeHT rrpeo6peTeHIDI rrpasa 

PA3~JI3 

Ileucuu H peBTLI 

CTaTbH 11 
CyMMHpoeauee cTpaxoeoro cra~ 

1. Bene 3aKOHO)J;aTeJI»CTBO O'AHOH ,[{orosapeBaro~eiłc.SI CTopoHhI 

o6ycnaBJIHBaeT no.rryqeHHe, coxpaHeHee HJIH BoccTaHoBJieHHe rrpaaa Ha 

neHCHIO HJIH peH-ry HaJIH'lIHeM Cl]JaxOBoro CTaJKa, TO KOMIIeTeHTHa.sr 

opra.HH3a:u;HH 3Toił )J;oroBapeBaioi:u;e:Hc.s: CTopoH.LI ytIHT.LIBaeT B 

Heo6xo)J;HMOM o6i.eMe Cl]JaxOBOH CTIDK, IIplł06peTeHHDIH B COOTBeTCTBHH 

c 3aKOHo,naTenbCTBOM 'APyroił )J;oroBapHBaJOIQeiłcH CTopoHhl, KaK ecnH 6.hl 

3TO 6.hlJI Cl]JaxOBOH CTIDK, npeo6peTeHHF.dH B COOTBeTCTBHH co CBOHM 

3aK0Ho,naTen1>cTBOM, npe ycnoBHH, ąTo nepHO'Ahl Cl]JaxoBoro cTIDKa He 

COBII~aJOT. 



2. EcJIH rrocne cyMMHposa.HIDI B cooTBeTCTBHH c IIyHKTOM 1 

3acrpaxosaHHOe JIH:n;o He rrpHo6peTaeT rrpaBa Ha rreHcHIO HJIH peHzy, 

KOMIIeTeHTHa.sI opraHH3a.IUfil )J;oroBapHBaroIIJ;eiicJI CTopoHhl yqHTLIBaeT 

CTJ)axOBOH CTIDK, rrpHo6peTeHHhlH B rpeTLeM rocy.n;apcrne, c KOTOphlM 

o6e ,D;oro:sapHBruoIIUłeCjJ CTopOHhl CBJI3LIBaeT Me)l(,D;)'Hapo.n;Hhlii: ,n;oroBop, 

npe.z:r;ycMarpHBalO~ cyMMHpOBa.HHe crpaxoBoro CTIDKa. 

3. EcnH npH06peTeH1łe rrpaBa Ha rreHcHIO HJIH peHT)' 3aBHCHT OT Ha.JDPIIDI 

CTpaxOBOro CTIDKa B orrpe.n;eJieHHOH rrpo<I>eccHH, Ha KOTopyro 

pacrrpOCTJ)aHJieTC.JI cnen;HaJILHa.sI CHCTeMa CTJ)3XOBaHIDI, HJIH OT 

BhlIIOJIHeHHJI orrpe,n;eJieHHOH pa6on1, H B COOTBeTCTBHH c 

3aKOHo.n;aTeJII>CTBOM Pecrry6JIHKH IloJILma 61>m npHo6peTeH TaKoił 

crpaxoBOH CTaJK, TO crpaxoaoił CTIDK, rrpHo6peTeHHhlH B ,n;aHHOH 

npo<i>eccHH HJIH Ha ,n;aHHOH pa6oTe B COOTBeTCTBHH c 3aKOHO,ZJ;aTeJibCTBOM 

Pecrry6JIHKH .lienapycL, cyMMHpyercJI rroJILCKOH KoMneTeHrnoił 

opraHH3aQHeii npH onpe,n;eJieHlłH rrpasa Ha neHcHIO HJIH peHzy. 

CTaTLB 12 
CTpaxoBoii cra3' Meeee 12 MecBQeB 

1. EcJIH CTpax.OBOH CTaJK, npHo6peTeHHhlH B COOTBeTCTBH:H c 

3aKoHo,n;aTeJibCTBOM O,IJ;Hoii ,D;orosapHBaIOIIJ;eiłcjJ CTopoHhl, cocTaBIDieT 

MeHee 12 MecJiu;es H corJiacHo 3aKoHo,n;aTeJibCTBY YKa3a.HHoił 

,D;oroBapHBruom;eH:c11 CTopoHhl npaso Ha neHcmo HJIH peHzy He B03HHKaeT, 

To KOMIIeTeHTHa.sI opraHH3a.QIDI 3Toił )J;orosapHBarom;eiłcH CTopoHhl He 

H33HaqaeT neHCHIO lłJIH peHzy. 

2. Iie3 HapymeHHJI IIOJIOJKeHHii nyHicra 1 CTp3XOBOH CTIDK MeHee 12 

MeCH~eB, rrp1106peTeHHhlH B COOTBeTCTBHH c 3aKOHO,n;aTeJILCTBOM KaJK,IJ;OH 

H3 CTOpOH, yqHThlBaeTCH KOMIIeTeHTHOH 



opraHH3a!UfeH TOH .L(oroBapHBaIOm;eiłcH CTopoH1>1, B KOTopoli nocne 

C)'MMHpOBaHIDI 3TOro CTIDKa B03HHKaeT IIpaBO Ha neHCHIO HJIH peHT)'. 

CTaTLH 13 
IlpepaBHHBaHHe cltaKTOB H co6LITHH 

<l>aKTbl H co6hlTIDI, BJIHJIIOlll;He Ha rrony11eHHe npaBa, IIpHOCTaHOBJieHHe 

HJIH pa3Mep rreHCHH HJIH peHThl, KOTOpble HMeJIH MeCTO Ha TeppHTOpHH 

o,n;Hoił ,l(oroBapHBaiom;eiłcH CropoHhl, paccMa-rpHBaIOTC», KaK ecJIH 61>1 

OHH HMeJIH MecTo Ha TeppHTOpHH ~yroił ,ll;orosapHBaiom;eiłcH CTopoHLI. 

CTaTLB 14 
IleHCHH H peHTLI 6e3 cyMMHpoBaHHH CTpaxosoro CT~a 

EcnH npaso Ha neHcmo HJIH peHTy y JIHU:a B03HHKaeT B cooTBeTCTBHH c 

3aKoHo.n;aTeJIJ>CTBOM o.n;Hoił ,ll;oroaapHBarom;eiłcH CTopoHhl 6e3 yqeTa 

C'I"pax:OBOro CTIDKa, npHo6pereHHoro B COOTBeTCTBHH c 

3aKOHo;:J;aTeJII>CTBOM ~yroił .L(oroBapHBaiom;eiłc» CTopoH:&I, TO 

KOMIIeTeHTHWI opraHH3aIJ;WI nepBoii ,lJ;oroBapHBruom;eiicH CTopoHIJ 

ycTaHaBJIHBaeT IIpaBO Ha neHCHIO HJIH peHTy H ee pa3Mep 6e3 

C)'MMHpOBa.HIDI C'I"pax:OBOro CTIDKa. 

CTaTLH 15 
IleHCHH H peHTLI c cyMMHpoBaHHeM CTpaxoeoro CT8'1Ca 

EcJIH B cooTBeTCTBHH c 3aKOHo.n;aTeJI:&CTBOM o.n;Hoii ,l(oroBapHBarom;eiicH 

CTopoH.bI npaso Ha neHcmo HJIH peHzy HacTynaeT corJiacHo CTaT1>e 11 

,l(oroBopa, KOMIIeTeHTHruI 3TOH 

.l(oroBapHBaIOm;eiłc» CTopoHI>I onpe.n;eJI»eT neHcmo HJIH peHzy 

CJie,IJ;yIOIIt:HM o6pa30M: 



I) HC"lłHCIDieT Teoper11ąecKHił pa3Mep rreHCHH HJIH peHTbI, KOTOpbm 

IlOJiaraJIC..sI 6bl, ecJIH 6bl BeCI> CTpaxOBOH CTIDK 6I>IJI np1106peTeH B 

COOTBeTCTBHH c npHMeIDieMhlM 3TOH opraHH3~HeH 3aKOHO;:J;aTeJII>CTBOM, 

2) ,n;IDI HC"lłHCJieHIUI TeopeTH1łecxoro pa3Mepa neHCHH HnH peHTIJ no 

II)'HKT)' 1 npH orrpe,n;eneHHH ocHOBhl pacąeTa yąHThlBaeTc..si:: 

- B Pecny6nHKe Iloni,ma - 3apa60THWI nnaTa H ynnaąeHHhle B3HOChl, 

orrpe,n;eJI..sieMble B COOTBeTCTBIDł c 38KOHo,n;aTeJII>CTBOM, IIpHMeH..sieMl>IM 

KOMIIeTeHTHOH opraHH3auHei; 

- B Pecny6nHxe lienapycI> - 3apa60THWI nnara, onpe,n;en..si:eMWI B 

COOTBeTCTBHH c 3aKOHOJ(aTeJII>CTBOM, npHMeIDleMhlM KOMileTeHTHOH 

opraHH3~eH:, 

3) Ha OCHOBe TeopeTH1łeCKOro pa3Mepa, YKa3aHHOro B nymcre 1, 

onpe,n;emreTC..sI pa3Mep neHCHH HJIH peHThl 

nporropW1omm1>Ho OTHomeHHIO crpaxosoro CTax<:a, rrpHo6peTeHHoro B 

COOTBeTCTBHH c 3aKOHO,D;aTeJILCTBOM, rrpHMeIDJeMbIM KOMIIeTeHTHOH 

opraHH3aQHeH, Ha3Haąarom;eii neHCHIO HJIH peHzy, K o6m;eii 

rrpo,n;omKHTeJILHOCTH BCero CTpaxOBOro CTIDKa. 

PA3~JI4 

BLIDJ18TLI B CBH3H c eec'laCTHLIMH CJiy'laHMH Ha opOH3BO~CTBe H 

npoct>eccHOHaJILHLIMH 3a6oJieBaHHBMH 

CTaTLB 16 
Ilpaeo aa BLIDJI3TLI 

1. Ilpaao Ha Bhlil.JlaTbl B CBll3H c Hecl.JaCTHI>IMH CJIY11WIMH Ha rrpOH3BOJ(CTBe 

HJIH np0<peccHOHaJILHhIMH 3a6oneBaHHllMH orrpe;:J;em.1eTC..sI B COOTBeTCTBIDI 

c )J;orosapHaarom;e:łłcH CTopoHhl, KOTOpoe 

pacnpOC'I'paHllJIOC:b Ha 3aC'I'p8.XOBaHHOe JIHQO Ha MOMeHT eecąacTHOro 



cnyqruI Ha IIpOH3BO,l(CTBe HilH B.bIIIOilHeHH.SI pa60Thl, IIpHBe,l(meił K 

B03HHKHOBeHlłlO rrp0<ł>ecCHOHaJibHOro 3a6oneBaHH.SI. 

2. EcnH pa6oTa, npHBe,l(mruI K B03HHKHOBeHH10 rrpmj:>eccHoHaJihHOro 

3a6oneBaHHjl, BhIIIOJIIDIJiaCb B COOTBeTCTBHH c 3aKOHO,l(aTeJioCTBOM 

KaJKAOH H3 ,[{oroBapHBa.IOID;IDCC.sI CTopoa, TO rrpaBO Ha B.bIIInaThl B CBH3H c 

rrpoQ.>ecCHOHan.bHLIM 3a6oneBaHHeM KOMIIeTeHTHruI 

opraHH3aIJ;H.SI Toił ,[{oroBapHBaIOm;eiłcg CTopoHI>I, 3aKoao.zi;aTeJIJ>CTBO 

KOTopoił IlOCJie,l(HHM DpHMeIDJJIOCI> K 3aCTpax.OBaHHOMy muzy, 

BbIIlOJIIDIBIDeMy pa6ozy, K B03HHKHOBeHmo 

rrpoQ.>eccHoHaJILHoro 3a6oneeaHIDl. EcnH KOMIIeTeHTHruI opra.HH3an;ffg 3Toił 

,[{oroBapHBa.IOm;eiłc.si CTopoHhl B cooTBeTCTBHH c npHMeIDieMhlM e10 

3aKOHO,l(aTeJibCTBOM He orrpe,z:i:enHT npa.BO Ha B.bIIlilaThl B CBj13H c 

npo<t>eccHOHaJihHldM 3a6oneBaaHeM, Tor,z:i:a npaBo Ha TaKHe BMllJiaTbl 

onpe,n;en.SieT KOMITeTeHTHruI opra.HH3al.(IDI .z:i:pyroił ,[{oroBapBBaIO~eiłc.si 

CTopoHhl B coorneTcTBHH c npHMeHJieMhIM e10 3aKOHo,n;aTeJr:hCTBOM. 

3. B cnyqae BLmnaThl 110 rrpwmae BpeMeHHoił HeTpy.n;ocnoco6HocTH, 

B.b13BaHHOH aecqacTHhIM IIpOH3BO,l(CTBe HJIH 

rrpmpeccHOHaJI.bHhIM 3a6oneBaHHeM, npHMemreTC.SI COOTBeTCTBeHHO CTaTJ>J! 

1 O HacToHm;ero ,l(oroBopa. 

CTaTLH 17 
Y cyry6Jieeee npoc)»ecceoeaJILHoro 3a60Jieuaue11 

1. EcnH npaao aa BLIImazy no rrpHąHae npo<iJeccHoHanLHoro 3a6onesaHIDI 

HaCTYIJHilO B COOTBeTCTBHH c O,ztHOH 

,[{oroBapHBa.IOm;eiłc.si CTopoHhl, KOMIIeTeHTHruI opraHH3aQffjl 3TOH 

,[(oroBapHBaIO.I.qeHC.SI CTOpoHbI HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 3a ee BbIIInaT)' 110 

rrpHąHHe ycyry6neHIDI rrpo<iJeccHOHaJil>HOro 3a6oneBaHIDI, ,z:i:IDKe ecnH :no 



ycyry6JieHHe HacrynHJIO B nepHO,IJ,, Kor.n.a Ha 3aCTpaxOBaHHOe JIHIJ;O 

pacnpOCTpałUIJIOC:& 3aKOHO,IJ,aTeJI.bCTBO .n.pyro.ff ,l{oroBapHBruom;e.Hc.R. 

CTopoHhl, ecnH OHO He BhIIlOJIIDIJIO TaM TPY.IJ.OBOH .n.e.wren1>HOCTH, Be~e.H 

K npo<l>eccHoHaJihHOMY 3a6onesamno. 

2. B cnyqae ycyry6JieHIDI npo<l>eccHOHaJI:&Horo 3a6oneBaHIDI y 

3acTpaxosaHHoro JIHIJ;a, nonyąruom;ero BhIIIJiaThl no npHąHHe 

npo<l>eccHOHaJibHOro 3a6oJieBa.HIDI B COOTBeTCTBHH c 3aKOHO,IJ,aTeJihCTBOM 

nepBoił ,l{orosap1łBruom;e.Hc.si CropoHhl, BO BpeWI BhIIIOJIHeHIDI TPY.IJ.OBOH 

,n;e.sITeJihHOCTH, KOTOpa.sI MO)ł(eT Bbl3BaTb npo<l>eccHOHaJILHOe 3a6oneBaHHe, 

Ha TeppHTOpHH .n;pyroii ,[(oroBapHBruom;eifog CTopoHhl: 

(I) KOMneTeHTHaJI opra.HH3aqIDI nepeo.H ,l{orosapHBaiom;eiicH CTopoHbI 

IlpO,lJ,OJI)ł(aeT BbIIIJiaqHBaT:& ycTaHOBJieHHyIO BhIIIJiazy, He yqHThIBruI 

ycyry6JieHHH npo<l>ecc110HaJlbHOro 3a6orreBaHIDI, 

(2) KoMneTeHTHruI opraHH3auIDI BTopoii ,[(oroBapHBruom;eiicg 

CTopoH1>1, 3aKOHO,IJ,aTeJibCTBO KOTopo.H pacnpoCTpaHHJIOCh Ha 

3aCTPaxOBa.HHoe nuu;o B nep1m,n; BhmonHeHIDI HM Tpy,n;oBoii ,n;egTeJihHOCTH, 

KOTOpruI MO)l(eT Bbl3BaTh ycyry6neHHe npo<l>ecCHOHaJibHOro 3a6oJieBa.HIDI, 

onpe,n;eJIHeT Bhlnnazy B pa3Mepe pa3HHqhl Me)l(,IJ,y ycTaHoBJieHHhIMH 

3aKOHO,rtaTeJI:&CTBOM, npHMeIDieMl>IM KOMIIeTeHTHOH opraHH33.IJ;HeH 3TOH 

,D;oroBapHsruom;eiic.SI CropoHhl, pa3MepoM B:&mnaThI no ycyry6neHmo 

npo<I>eccH0Han1>Horo 3a6onesaHIDI H pa3MepoM BhlnJiaThI ,n;o ycyry6neHIDI 

npo<l>ecCHOHaJibHOr03a6oJieBaHIDI. 



PA3~JIS 
Iloco6ua ua norpe6euae 

CTaTbH 18 
Onpe.z.eJieeae opasa 

1. IlpaBo Ha rroco6He Ha rrorpe6eHHe orrpe.n;emreT KOMrreTeHTHWI 

opra.HH3~ ,ll;oroBapHBaiomeH:c..s1 CTopoHLI, 3a.J<OHo.n;aTeJ11>cTBO KOTopoił. 

Ha MOMeHT CMeJlTH pacrrpOCTPaJUIJIOCb Ha 3acTP3XOBaHHOe JIHJ:lO. 

2. B c.rryqae cMepTH nMQa, no.rryqaiow:ero neHcmo HJIH peHT)' Ha 

ocHoBamrn 3aKoHo.n;aTeJibCTBa KaJK.n;oii H3 ,l(oroBapHBWOI.I.(HXCH CTopoH, 

IlpaBO Ha rroco6He Ha rrorpe6eHHe orrpe.n;eIDieTC..sI B COOTBeTCTBHH c 

3a.KOHo.n;aTen»cTBOM Toił ,l(oroBapHBaiome:iłc.SI CTopoHDI, Ha TeppHropMH 

KOTOpo:H neHCHOHep IIOCTOHHHO IlpOiKHBan Ha MOMeHT CMeJlTH. 

3. IlyHKTbl 1 H 2 IIpHMCH.SIIOTCJI COOTBeTCTBeHHO B OTHomeHHH JIH~, 

yKa3a.HH.bIX B rryHKTe 2 CTaTbH 3 HaCTOIDIJ;ero ,l{oroBopa. 

ąACTLIV 

PA3HLIE IIOJIOEEHIDI 

CT&TbH 19 
IloJIHOM011HB ynoJIHOM011eHHbIX opraHOB 

B ueIDIX peamn~H HaCTOJII.I.(ero ,l(oroBopa ynoJIHOMoąeHH.bie OpraHLI: 

1) 3aKJil()qaJOT a.n;MHHHCTpaTHBHOe cornameHHe o rropMKe npHMeHeHIDI 

HacTo.Siw;ero ,l(oroBopa, 

2) orrpe.n;eJUl.IOT KOOp)l,HHHp)'IOIIJ;He H KOMneTeHTHble opra.HH3aa;HH c 

:u;en.blo ynpmI(eHH.SI H ycKopeHIDI B.bIIIOJIHeHIDI IlOJIOiKeHHH HacToxw;ero 

,l(oroBopa, 

3) ocym;eCTBil.SIIOT o6MeH HH<PopM8.QHeH 06 H3MeHeHIDIX B 

3aKOHO.n;aTeJI.bCTBe, KOTOp.bie MOryT BJIIDIT.b Ha BblilOJIHeHHe IlOJIO)l(eHHH 

HacTo.srm;ero ,l(oroBopa. 



CTaTb.R 20 
MMHHHCTpaTeeea.a a 10pa.z.eąecKaH noMOinh 

1. YnonHoMoąeHHDie opraHDI, Koop.n;HHHpyroll.Ule H KOMileTeHTHhle 

opraHH3au;.HH o6eHX ,lJ;oroBapHBaIOIQHXCR CTopoH OKa3hlBaIOT .n;pyr .n;pyry 

IlOMOIQb B BhlIIOJIHeHHH IlOJIO)J(eHHH HacTomu;ero ,lJ;oroBOpa. ,lJ;aHHWI 

IlOMOIQI> RBJijfeTCjf 6ecnnaTHOH, ecJIH ynonHOMOąeHHble opraHhl He 

onpe.n;em1T, qTo 6y,n;eT ocyIQeCTBAATl>CR B03MeIQeHHe HeKOTOphlX 

pacxo.n;os, CB.Sl38HHhlX c OKa3aHHeM IlOMOIIUI. 

2. Cnpa.BKH HJIH .n;oK}'MeHTI>I, Bhl.n;a.BaeMhle ynoJIHoMoąeHHhlMH opraHaMH, 

KOOp.D;HHHpJIOill;HMH HJIH KOMileTeHTHhlMH opraHH3~MH O,l(HOH 

)J;oroBapHBaIOIQeiłcH CTopoH1>1, npH3HaIOTCJI ynoJIHOMoąeHHDIMH 

opraHaMH, KOOp.ZJ;HHHpYJOill;HMH HJIH KOMIIeTeHTIIhlMH opraH1ł3~ 

.n;pyroił ,lJ;orosapHBaJOIQeiłcH CTopoHbI. 

3. :YnonHoMoąeHHhle opraHhl, Koop.n;HHHpyro.w;He .H KoMneTeHTllI>Ie 

opraHH3au;.HH .l(oroBapHBaIOIQHXC.a: CTopoH MoryT Henocpe.n;crneHHO 

CB113hIBaTbC.SI .n;pyr c .n;pyroM, TaK H c KIDK,l{blM 3aHHTepeCOBa.HHhIM JIHll;OM 

JIH6o ero 3a.KOHHDIM npe.n;cTaBHTeneM. 

4. 3aKJ110ąeH.He o HeTpy.n;ocnoco6HocTH, ee cTeneHH, rpynne H npH"lłHHe 

HHBaJIH,l{HOCT.H, creneHH yrpaTbl npmpecCHOHaJibHOH HJIH o6m;eił 

1'py.n;ocnoco6HOCTH, BblHeCeHHoe KOMmrreHTHOH opraHH3au;Heił O.ZJ;HOH 

)J;oroBapHBaIOIQe:iłcJI CTopoHbI, He JIBJI.HeTCSI o6H3aTeJibHblM ,l(AA 

HCIIOJIHeHHJI KOMIIeTeHTHOH opraHH3au;.HeH: ,n;pyro:ił )l;oroBapHBaIOm;eiłcR 

CTopOHbl. 



CT8TbH 21 
3am:HTa ~8HHldX 

I. ,l(mI .Qene.H HacTomn,e.H cTaT.blł no.n; "npaBOBbIMB aKTaMB" noHHMaIOTCH 

HopMaTHBHble npaBOBble aKThI KIDK,ZJ;OH )J;oroBapHBruom;e.HcH CTopoHbI, 

Kacruom;Bec.si 3an:J;HTid nepCOHaJibHLIX ,lJ;a.HH.ł.tIX. 

2. Jho68JI HmpopMa[(IDI, KOTOpaJI Il03BOJI.sieT H,ZJ;eHTH<l>H.QHJ>OBaTb 

«j>H3.JłqecKoe JIH.QO, '1BJI.sieTCH nepCOHa.JlbHl>IMH ,lJ;amihlMH. 

IlepcoHaJII>Hble .l(a.HH:&Ie no.n;Jie)KaT 38.IQHTe B COOTBeTCTBHH c rrpaBOBhlMH 

aKTaMH. 

3. YnoJIHoMoqeHHble opraHhl, Koop,n;HHHpyK>m:He H KoMneTeHTHble 

opra.HH3a.QHH Ka)K.lJ:OH H3 )J;oroBapHBaIOW:HXCH CTopoH Moryr nepe,D;aBaTh 

.n;pyr .n;pyry mo6I>Ie rrepcoHaJI.DHhle .l(a.HH:&Ie, Heo6xo,n;HMhle .n;m.1 

npHMeHeHH.sI HacTomn;ero )J;oroBOpa. 

4. IlepCOHa.JlbHble ,n;aHHI>Ie, rrepeAa.HHhle ynoJIHOMoqeHHJ>IM opraHaM, 

KOOp,lJ;HH.lłpyIOI.QHM H KOMIIeTeHTHJ>IM opr3.HH33..QH.SIM ,noroaapHBaIOII(HXC.SI 

CTopoH B paMKax rrpHMeHeHIDI HacToRm;ero t(oroBopa, MOryT 6:&ITI> 

HCII0Jlb30Ba.Hbl TOJl.bKO B .Qem1x IIpHMeHeHH.SI HaCTOHII(ero )J;oroaopa. 

5. ,D;oroBapH.BaIOII(aJICH CTopoHa MO)KeT HCIIOJib30Ban, TaKHe .n;aHHDie .n;JI.sI 

ApyrBX n;eneH: c cornacHH 3RHHrepecoaaHHoro JIH.Qa HJIH 6e3 ero cornac.BH 

HCKJIIOąHTeJI.bHO B CJieAyK>ID;HX CJiyqaJix: 

(I) HCIIOJib30Ba.HHH ,lJ;a.HHI>IX, HMerom;HX Herrocpe,n;cTBeHH)'lO H 

cym;ecTBeHlI)'IO CBH3b c :u;eJI.sIMH, ,lJ;JI.sI KOTOp.ł.tIX co6paHDI )l;aHHbie, 

HJIH 

(2) Kor.n;a HCIIOJib30Ba.HHe .n;aHHbIX oqeBH,ZJ;HO )l;JIH Il0Jlb3bl 

3aHHTepecoBaHHoro JIB.Qa, HJIH 



(3) KOr;J;a HCIIOJlb30BaHHe 3THX )l;a.HHhlX rrpe;J;yCMO'I'peHO 

38.KOHOJJ;aTeJibCTBOM Pecrry6nHKH Ilo;11>ma HJIH Pecny6nHKH 

EenapycI>. 

6. IlepcoHaJibHble JJ;aHHbie, nepe;J;aHHbie ynonHoMoąeHHblM opraHaM, 

KOOp;J;HHHpyroru;HM H KOMileTeHTHJ>IM opra.HHJaIUU[M ,ll,oroBapHBaIO~CH 

CTopoH B CBJI3H c rrpHMeHeHHeM HacTomI(ero ,ll,oroBopa, Moryr 6hITb 

rrepe;J;a.HJ>I JJ;pyroii: opraHH3aQHH ,ll,oroBapHBaromeii:c.H CTopoHb.1 TOJ11>Ko 

JJ;IDI u;eneii: rrpHMeHeHHH HacToHm;ero J(oroBopa. 

7. ,[{oroBapHBaIOID;aHCH CTopoHa MO)KeT rrepe,n;aTh TaxHe ,n;aHHhle c 

cornacIDI 3aHHTepecoBaHHoro mru;a HJIH 6e3 ero cornacHH HcKJIIOąHTeJibHO 

B cne~m;HX cnyqaJIX, Kor.n:a: 

( 1) )l;aHHJ>Ie Heo6xo,n;HMbI ,D;JI.SI BłillIOJIHeHHH IIOJIHOM011HH opraHH3aI.J;HH 

o,n;Hoii: H3 ,ll,oroBapHBaIOIWiXC.sI CropoH, IDIH 

(2) rrepe,n;a'tła .ZJ;aHHJ>IX oąeBH,lllła .n:m1 noJib3hl JIDIHTepecoBaHHoro 

JIHIJ;a, HJIH 

(3) rrepe.n:aąa 3TIIX ,D;aHHbIX npe.zzycMoTpeHa 38.KOHo,n;aTeJibCTBOM 

Pecrry6JIHKH Ilon»ma HJIH Pecrry6nmrn Eenapyc1>. 

8. y IIOJIHOMOąeHHJ>Ie opraHbI, KOOp)l;HHHpyrom;He, KOMileTeHTHhle H 

,npyrHe opra.HH3fill;HH KaJK,ZJ;OH H3 ):(oroBapHBaIOru;HXc11 CTopoH 

rapa.HTHpyroT rrpHMeHeHHe Mep, KOTopJ>Ie o6ecrre1UłBaIOT oxpatty ,naHHJ>IX 

BO BpeWI npou;ecca nepe)l;a1IH )J;aHHbIX, o KOTOpDIX H,IJ;eT pe'tłb B IIyHKTe 3. 

9. YnonHoMo'tłeHHI>Ie opraHI>I, Koop,n;HHHpyroru;He, KOMileTeHTHLJ:e H 

,n:pyrHe opra.HHJaIJ;HH ):(oroBapHBaIOm;eii:c11 CTopoHhI, KOTOpLJ:M nepe,n;aHLJ: 

)J;aHHhle, o KOTOphlx H.ZJ:eT peq1> B nyHKTe 3' Ja.ru;HIIJ;aIOT HX OT 

HeCaHKI.(HOHHpOBaHHOfO J(OC1Yfla, H3MeHeHHH H nepe,n;a1Uł. 



1 O. YrroJIHoMotieHHhle opraHDI, Koop,n;HHHpyiomHe, KOMTiereHTHDie H 

,n;pyrne opraHHJaQHH ,[(oroBapHBa10me:H:cH CTopoHhl, KOTOpDIM rrepe,n;aHDI 

,Zl;aHHbie, o KOTOpDIX H,n;eT peąb B nyHKTe 3' IIpHHHMaIOT Heo6xo,n;HMble 

Mepbl IIO o6ecneqeHHIO 3.K'cyaJThHbIX, IIOJIHDIX H ToqHblX ,n;aHHbIX ,Zl;IDI 

HCIIOJib30BaHIDI HX B l.{eIDIX, ,n;IDI KOTOpblX OHH 6hIJIH co6paH.hl. no Mepe 

Heo6xo,n;HMOCTH 3TH ,Zl;aHH.hle KOppeKTHpyioTC.sI, a ,D;aHHhle, co6paHHble HJIH 

xpaHHIQHeCJI He3aKOHHO, B CHJIY rrpHMeH.sieM.hlx IIp8BOB.hIX a.KTOB 

YHHqTO)KaIOTCJI. YHHqTO)KaIOTCJI no -rpe6oBaHHIO TaK)Ke ,n;aHHbie, nepe,n;alła 

KOTOpDIX 3arrpemeHa Ha OCHOBaHHH npaBOBhlX aKTOB ,l(oroBapHBaIOll.{eiłcH 

CTopoHhl, KOTOpWI ocymecTBHJia rrepe,n;aqy. 

11. B cooTBeTcTBHH c npaBoB.DIMH aKTaMH ):(oroBapHBa10meiłcJ1 CTopoH1>1, 

,n;aHH.Die, 110nyqeHHhle )J;oroBapHBaIOII(eiłc.SI CTopoaoił B CBJI3H c 

npHMeHeHHeM HaCTmr:mero )J;oroBopa, yHH'ITO)KaIOTCJI no ,n;ocTH)KeHmo 

.ueneli, ,Zl;JIH KOTOpbIX OHH co6paHbI HJIB HCIIOJib30BaHhl. YnoJIHOMoqeHHbie 

opraHDI, KOOp,Zl;HHHpYJOII(He, KOMIIeTeHTHbie H ,n;pyrHe opr8HH3a.QHH 

)J;oroBapHBaIO~cg CTopoH npHMeIDIJOT 6eJonacHble cpe,n;cTBa, Korophle 

II03BOJIJIIOT IIOJIHOe )'HHqTo)KeHHe )l;aHHDIX, H rapaHTHpYJOT oxpaHy 

nepcoHaJibHhlX ,n;aHHDIX, IIO,D;Jie)KaJQHX yHH'ITO)KeHHIO. 

12. no 3aJIBJieHHIO 3aHHTepeCOBaHHOI'O JIHI.{a YIIOJIHOMOlleHHbie opra.Hbl, 

Koop,n;H11HpyromHe H KoMnereHTHhle opraHH3a.uHH ,l.J,oroBapHBaIOme:H:c.sI 

CTopoHDI, HH<i>opMHpYJOT ero o nepe,n;aqe ,n;aHHDIX, o KOTopDIX H,n;eT peąb B 

nyHKTe 3, H HX HCIIOJlb30Ba.HHH ,n;JI.sI .uene:H:, He OTHOCHII.{HXCH K 

IIpHMeHeHHIO HacTogmero ,l.J,oroBopa. 3aHHTepecoBa.HHoe JIH.UO TaK)Ke 

MO)KeT IlOJiyąHTb ,n;ocryn K ero nepCOHa.JlbHhlM ,n;aHHhlM H c,n;enaTb CBOH 

KoppeKTHBhl, c yąeTOM HCKJIIOąeHHH, npe,n;ycMo-rpeHHDIX rrpaBOBblMH 

aKTaMH ,[.(oroBapHBaIOIQeHCH CTopoHbl, Ha TeppHTOpHH KOTOpOH 

HaxO,lVITC.sI 3TH ,D;aHHble. 



13. YrronaoMoqeHHLie opraHDI ,lloroBapHBaro.m;uxc.R CTopoa HJIH 

yrroJIHOMoqeHHhle HMH opra.HH3aQHH HH«i>OpMHp)'IOT ,n;pyr ,n;pyra o BC.SIKHX 

H3MeHeHIDIX B rrpaBOB.blX aKTax, ecJIH 3TH H3MeHeHH.SI HMeIOT 3HaqeHHe ,lJ;J1'1 

rrpHMeHeHH.SI HaCTo.Rmero ,[(oroBopa. 

CTaTLH 22 
Oceo6o3(JJ;euae OT onJiaTbI u 1aeepeuus i.ofCYMeuToB 

I. EcnH 3aKOHo,n;aTeJILCTBOM o,n;ao.H ,lloroBapHBaro.m;eiłc.R CTopoH1>1 

rrpe,zzycMOTj)eHO, qro 3aJIBJieHHe, cnpaBKa HJIH ,n;pyro.H ,lJ;OKyMeHT He 

IIO,D;Jie)l(aT OIIJiaTe HJIH IIOJIHOCT.bIO HJ1H ąacTfflłHO OCB060)l(,lJ;aIOTCH OT Hee, 

TO 3TO B TOB )l(e Mepe OTHOCHTC.SI K 3aJIBJieHH.SIM, crrpaeKaM HJIH ,n;pyrHM 

KOTOphle B COOTBeTCTBHH c 

3aKOHo,n;aTeJII>CTBOM ,n;pyroił )loroeapHBarom;eiłcs CropOHLI. 

2. Jbo6hle ,lJ;OK)'MeHThl H IIHCLMeHH&Ie 3aJIBJieHIDI, Heo6xo,n;HMbIC ,D;IDI 

peaJIH3aQHH HaCTOHll{ero ,l{oroBopa, He -rpe6yIOT 3aeepeHH.SI 

,lJ;HIIJIOMaTHąecKHMH 

yqpe)l(,l(eHH.SIMH. 

rrpe,n;cTaBHTeJI.bCTBaMH 

CTaTLH 23 
Ilo.i..aąa i.otcyMeHTOB 

H KOHCYJibCKHMH 

1. 3aJIBJieHH.SI, 06)l(aJI0Ba.HHH perueHIDI, KOTOphle 6.bIJIH rro,n;aHhl B 

yrroJIHOMoąeHHbIB opraH, KOOp,D;HHHp)'IOnzyIO HJIH KOMIIeTeHTH)'IO 

opraHH3aQHIO o,n;Ho.H ,l{orosapHBaIOm;eił:c.SI CTopOHhl, cąHTaIOTCH 

rro,n;aHHhlMH B TOT )Ke cpoK B YIIOJIHOMoąeHHhlH opraH, KOOp,D;HHHp)'IOll{YJO 

HJIH KoMrreTeHTH)'IO opraHH3aQHIO ,n;pyroił: ,ll;oroBapHearom:eił:c.R CTopoHLI. 

2. 3aJIBJieHHe o rrpe,n;ocTaBJieHHH BhlIIJiaT B COOTBeTCTBHH c 

Ja.KoHo,n;aTeJI.bCTBOM o,n;Holi ,L(orosapHsarom:eił:cH CTopoHhl cąHTaeTCH 



3MBJieHHeM o npe.n;ocTaBJieHHH COOTBeTCTB}'IOIIJ;HX BhlIIJiaT B 

COOTBeTCTBHH c 3aICOHO,ZJ;aTeJI:DCTBOM .l(pyro.H ,l(oroBapHBaIOIQeHC.sI 

CTopoH.bl, ecnH 3MBHTeJib ae norrpocHT 06 0Tcpo11Ke orrpe.n;eneHIDI npa.Ba 

Ha neHCHJO no B03paCT)' B COOTBeTCTBHH c 3aKOHO,ZJ;aTeJibCTBOM .n;pyroli 

,l(orosapHBaIOIQelic.x CTopoHhl. 

CTilTLH 24 
Pa6oąeii HJLIK 

I. ,l(.mI npHMeHeHH.sI HacTo.xm;ero ):(orosopa yrroJIHoMoąeHHhle opra111>1, 

KOOp.l(HHHpyiom;He H KOMITeTeHTHhle opraHH3a.IJ;HH ):(oroBapHBaIOIIJ;HXC.sI 

HCIIOJI:b3)'IOT rocy.n;apcTBeHHblił H3.blK H3 

2. YrroJIHoMoąeHH.ble opraHLI, KOOp,D;HHHpYfOIQHe H KOMIIe'I'eHTH:bie 

opraHH3a.QHH o.n;ao:H ,l(orosapHBaIOIQelic.x CTopoH.bl He MoryT OTKJIOHHT:b 

3WIBJieHIDI, 06)1(aJI0BaHIDI pemeHHH H HR.ble HanpaBJieHHhle K HHM 

,ZJ;OKYMeHT.bl rro I1pHtIHHe Toro, YITO OHH COCTaBJieHhl Ha rocy.n;apcTBeHHOM 

.sI3LIKe .n;pyroił ,D;or0Bap1rnarom;e:Hc.x CTopoH.bl. 

CTaTLH 25 
06ecne'leeue BLIDJiaT 

KoMIIeTeHTH@e opra.HH3a.IJ;HH KaiK,AOH H3 ,l(oroaapHBaIOm;HXc.x CTopoH 

ocyIQeCTBJIHIOT ,n;eHe)l(Hhle BbIIIJiaT.bl Ha OCHOBe HaCTO.sim;ero ,l(oroBopa 

Herrocpe,n;CTBeHHO JIH~aM, HMeIOIQHM npaBo Ha HX no.rryqeHHe, 

rrpmKHBaIOIQHM Ha TeppHTOpHH .n;pyroii ):(oro:eapHBa.IOIQeiic.x CTopOHhl, B 

Hau;HOHaJibHOH BaJIIOTe csoero rocy.u;apCTBa HJIH B .n;pyroii CB06o,n;HO 

KOHBepTHpyeMOH BaJIIOTe. 



CTaTLB 26 
Pa1pemeeue cnopoe 

BcRKHe cnophl, B03HHKilIHe Me)f()J;y ,l(oroBapHBaIOIQHMHCH CTopoHaMH B 

CBH3H c TOJIKOBaHHeM Ił npHMeHeHHeM H8CTOJim;ero ,[{oroBopa, pemaroTCH 

coBMecTHo ynoJIHOMoąeHHI>IMH opraHaMH )loroBapHBaIOIIUłXCH CTopoH 

nyreM KOHCYJibTaIJ;Hii Ił neperoeopoB. 

ąACTLV 

IlEPEXO,lU:ILIE H 3AKJII01DITEJILHLIE IIOJIOiKEHWI 

CTaTLH 27 
Ilepexo~u1>1e noJioaceneB 

1. HacTOHID;lłM ,l(oroBopoM He onpe.l(em1eTcJ1 npaeo Ha BhlnJiaTJ>I 3a 

nep:HO.l(, npe,IJ;rnecTByrom;Hii scrymrnHmo B cHJiy HacToJim;ero ,l(oroBopa. 

2. Ilplł onpe,l(eJieHHH np:a.Ba Ha BhlilJl8Thl B COOTBeTCTBHH c HaCTORIQHM 

,l(oroeopoM yąHThlBaeTCH nnoKe C'I'p8XOBOH CTaJK, npuo6peTeHHhlił B 

cooTBeTCTBHH c 33.KOHO.l(aTeJihCTBOM )J;oroeapHBaIOIQHXCH CTopoH ).:(O 

BCT)'IIJieHHJI ero B CHJiy. 

3. c yąeTOM nyHKTa 1 HaCTOHIQHH ,l(oroBop pacnpOCT}JaHReTCR T8K)ł{e Ha 

crpaxOBhle CJiyqaH, KOTOphle HaCTYJIHJIH ,IJ;O BCTYilJieHHJI ero B CHJiy, npH 

ycnoBHH, lJTo BhlTeKarom;ue H3 HHX o6JI3aTeJibCTBa He 6IJJIH 

yperym1poBaHhl paHee. 

4. Bb1nJiaThl, HaJHaąeHHhle ,no scrynneHHH B cHJiy HacTo.si.w;ero ,ll;orosopa, 

no 3IDIBJieH1UO nonyąaTeJieii BbIIlJiaT MOryT 61>1Tb nepeCMOTpeH1>1 B 

COOTBeTCTBHH c HaCTOJIIIJ;HM )loroaopoM, eCJIH H3MeHeHHe BbITeKaeT 

HCKJilOlfilTeJibHO H3 noJIO)KeHHił HacToHm;ero ,l(orosopa. Ecnlł TaKoii 

nepeCMOTp IlOBJielJeT JIHIIIeHHe rrpaea HJIH CHH)ł{eHHe pa3Mepa BhlilJlaT, 



BhlIJJialflłBaeMI>IX paHee, IIOJl.bCKaJł KOMIIeTeHTHaJł opraHH3aIJ;IUI o6ecneąHT 

)J.OilOJIHeHJłe CyMMhl BhlilJiaąHBaeMhlX IIOJI.bCKHX H 6enopyccKHX BhlIIJiaT 

HJIH 6enopyCCKHX BhlIIJiaT .n.o pa.3Mepa pa.Hee B.bIIIJiaąHBaeMhlX B.bIIlJiaT, 

npH ycJIOBHH, ąTo nonyqaTeJlb Bl>InJiaThI npmKHBaeT Ba TeppHTOpHH 

Pecny6m1KH Ilon:r,ma. 

5. IleHCHH, 3KCnopn1pyeM@e 6erropyccKOH KOMileTeHTHOH opraHH3aQHeH 

(Pecny6JIHKoił I>enapycI>) B Pecny6nHKY Ilon1>rna .n.o sczynneHHH B cHny 

HaCTo.snn;ero )J;oroBopa, no,Wie)KaT rrepeCMOTPY B COOTBeTCTBHH c 

HaCTOmn;HM ,ll;oroBopoM. B c.rryqae, ecnH TaKoił: rrepecMO'Ip noBJieąeT 

CHIDKeHHe pa.3Mepa neHCHH, TO neHCHH npO,D.OJI)KaeT BhlIJJiaąHBaTbCH B 

npe)l(HeM pa.3Mepe. 

CTaTbH 28 
,ll;eiicTBHe H .i::.euoeca~u.H .Z:.oroeopa 

1. HacTo.silll;Hił ,l(oroBop 3aKJIIOąaeTCH Ha Heonpe.n.eneHHI>IH cpoK. 

HacTo.srIQHii ,l(oroBop Mo:>KeT 6@Th .l(eHoHCHpOBaH KIDK)(OH H3 

,l(oroBapHBaIOin;HXC.sI CTopoH IJYTeM nHCI>MeHHOro YBe.l(oMJieHHH no 

.l(HnnoMaTHąecKHM Ka.HaJiaM He no3,IJ;Hee, ąeM 3a mecn. Mecxn;eB .l(O 

OKOH'łaHH.sI .l(aHHoro KaJieH.l(apHoro ro.l(a. B Ta.KOM cnyqae .l(eiłcTBHe 

HacToxw;ero ,l(oroBopa npexp~aeTc.sr no HCTeąeHHH KaJieH.l(apHoro ro.l(a. 

2. B cnyqae ,l(eHoHcaqHH HaCTo.sim;ero ,ll;oroBopa Bee npasa JIHQ, 

np1m6pereHHhle cornacHo ero rronoJKeHHHM, coxpamuoTc.si. 

3. 33JłBJieHM, 110,l(aHHMe .D.O npeKp~eHM ,l(eHCTBH.sI HaCToxw;ero 

,lJ.oroBopa, paccMa'IJ)HBaIOTCH B COOTBeTCTBHH c IIOJIO)KeHJUlMH 

Hacro11m:ero ,l(oroBopa. 



CTaTbH 29 
BcrynJieuee B CHJIY ,l(oroeopa 

)J,oroBapnBruoIQHecH CTopoHhl yBe,noMIDllOT .npyr .npyra IIHCI>MeHHo no 

,l(HIIJIOMaTHąecKHM KaHaJiaM 06 OKOHąaHHH BH)'TpHrocy,u;apcTBeHHI>IX 

rrpo.qe.nyp, Heo6xo,u;HMhlX ,l(IDI BC'fYIIJieHIDI B CH.JI)' H3CTOHIQero ):(oroBopa. 

HacTOHIQHH ,[(orosop BCT)'IlaeT B ceny c rrepsoro ,u;HH lpeTbero 

KaJieH,l{apHoro Mec.sm:a, cne,u;yiom;ero 3a MecH:o;eM rro.rryąeHIDI rrocne,n;Hero 

IIHCl>MeHHoro yae,n;OMJieHlliI. 

B Y,l(OCTOBEPEHHE 'IErO HIDKerro,nrrHcasmHecH yrronHoMoqeHHhle 

Ha 3TO ):lOn:>KHhlM o6pa30M IIO):lIIHCaJIH HaCTOHIUHH ,l(oroBop. 

CosepweHo B ropo,u;e .. . 6.. ~f. ~ .~ .e. ~. .. I ~ .. 'P..~.~!'1~J ... ~.~.l.? . .ro,u;a 

B .nsyx 3K3eMIIIDip3.X, KIDK):lhlH Ha TIOJlbCKOM H pyccKOM K3hlKax, npirqeM 

o6a TeKCTa HMelOT O,U:HHaKOB)'IO CHJiy. 

3A 
PECIIYl>JllłKY 110.JThfilA 

3A 
PECilYl>JllłKYBE~APYCL 



   

            Warszawa, dnia  14 sierpnia 2020 r.         

MINISTER DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 

Konrad Szymański 

 
Sygn. KPDPUE.920.647.2020.ASS(9) 
dot.: DPT.2702.37.2014/27 z 09.07.2020 r. 

         
 
 

Pan Jacek Czaputowicz 
Minister Spraw Zagranicznych 

 
 

Opinia 
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między 

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej 
w Warszawie dnia 13 lutego 2019 roku,  

wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej 

 

 

Szanowny Panie Ministrze,       

 
w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.  
 
 

Z poważaniem 

Konrad Szymański 
Minister do Spraw Unii Europejskiej 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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