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Po zapoznaniu si´ z powy˝szà umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:

— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,

— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,

— b´dzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 5 kwietnia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1645

OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 9 sierpnia 2002 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Czeskà o wspó∏pracy
w sprawach granicznych, sporzàdzonej w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
5 kwietnia 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikowa∏ Umow´ mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Republikà Czeskà o wspó∏pracy w sprawach granicz-
nych, sporzàdzonà w Pradze dnia 25 maja 1999 r.

Zgodnie z artyku∏em 29 tej umowy wchodzi ona
w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2002 r.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. A.D. Rotfeld

1646

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE

dotyczàce warunków stosowania Konwencji w sprawie zabezpieczenia spo∏ecznego zawartej mi´dzy 
Rzeczàpospolità Polskà a Wielkim Ksi´stwem Luksemburga,

sporzàdzone w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r. 

Na podstawie artyku∏u 38 Konwencji w sprawie za-
bezpieczenia spo∏ecznego mi´dzy Rzeczàpospolità
Polskà a Wielkim Ksi´stwem Luksemburga, podpisa-
nej dnia 1 lipca 1996 r., w∏aÊciwe w∏adze ustali∏y, za
obopólnà zgodà, nast´pujàce postanowienia:

Tytu∏ I

Postanowienia ogólne

Artyku∏ 1

Paragraf 1. Dla celów stosowania niniejszego Poro-
zumienia Administracyjnego:

a) termin „Konwencja” oznacza Konwencj´ w spra-
wie zabezpieczenia spo∏ecznego mi´dzy Rzeczàpo-

spolità Polskà a Wielkim Ksi´stwem Luksemburga,
podpisanà w Warszawie dnia 1 lipca 1996 r.;

b) termin „Porozumienie” oznacza niniejsze Porozu-
mienie Administracyjne.

Paragraf 2. Inne terminy u˝yte w niniejszym Poro-
zumieniu majà takie znaczenie, jakie zosta∏o im nada-
ne w artykule 1 Konwencji.

Artyku∏ 2

Paragraf 1. Dla celów stosowania Konwencji insty-
tucje ∏àcznikowe wyznaczone w artykule 39 Konwencji
mogà kontaktowaç si´ bezpoÊrednio mi´dzy sobà, jak
równie˝ z osobami zainteresowanymi lub ich pe∏no-
mocnikami.
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Paragraf 2. Instytucje ∏àcznikowe ustanawiajà, za
obopólnà zgodà, wspólne procedury i formularze nie-
zb´dne dla stosowania Konwencji i niniejszego Poro-
zumienia.

Artyku∏ 3

W celu stosowania ustawodawstw wymienionych
w paragrafie 1 artyku∏u 2 Konwencji wyznacza si´ jako
instytucje w∏aÊciwe:

1) w przypadku Luksemburga:
a) w zakresie ubezpieczenia na wypadek choroby

i macierzyƒstwa:

L’union des caisses de maladie (Zwiàzek Kas
Chorych),

Les caisses de maladie (Kasy Chorych),
b) w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawo-

dowych:

L’association d’assurance contre les accidents
(Towarzystwo Ubezpieczeniowe Wypadkowe),

c) w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych:

La caisse nationale des prestations familiales
(Krajowa Kasa Âwiadczeƒ Socjalnych),

d) w zakresie emerytur, rent inwalidzkich i rodzin-
nych:

Les caisses de pension (Kasy emerytalno-rento-
we),

e) w zakresie ustalania inwalidztwa:

Le contrôle médical de sécurité sociale (Kontro-
la Medyczna Zabezpieczenia Spo∏ecznego),

f)  w zakresie ubezpieczenia fakultatywnego konty-
nuowanego (artyku∏ 5 Konwencji):

Le centre commun de la sécurité sociale (Cen-
trum Powszechne Zabezpieczenia Spo∏eczne-
go),

g) w zakresie okreÊlania ustawodawstwa w∏aÊci-
wego (tytu∏ II Konwencji):

instytucje wyznaczone pod literami a, b i c,

L’administration de l’emploi (Administracja Za-
trudnienia),

2) w przypadku Polski:
a) w zakresie Êwiadczeƒ rzeczowych:

Kasy Chorych,
b) w zakresie Êwiadczeƒ pieni´˝nych w razie choro-

by i macierzyƒstwa, z tytu∏u wypadków przy pra-
cy i chorób zawodowych oraz Êwiadczeƒ rodzin-
nych, emerytur i rent, a tak˝e w celu stosowania
artyku∏u 5 Konwencji:

Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — ZUS,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego —
KRUS,

c) w zakresie stosowania tytu∏u II Konwencji:

Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — ZUS.

Artyku∏ 4

Dla celów stosowania artyku∏u 5 Konwencji insty-
tucja w∏aÊciwa Umawiajàcej si´ Strony, w której zosta∏

z∏o˝ony wniosek o przyj´cie do ubezpieczenia kontynu-
owanego, mo˝e zwróciç si´, bezpoÊrednio lub za po-
Êrednictwem instytucji ∏àcznikowych, do w∏aÊciwej in-
stytucji drugiej Umawiajàcej si´ Strony, aby za˝àdaç
zaÊwiadczenia o okresach ubezpieczenia przebytych
pod dzia∏aniem ustawodawstwa tej Strony.

Tytu∏ II

Postanowienia okreÊlajàce ustawodawstwo
w∏aÊciwe

Artyku∏ 5

Paragraf 1. W przypadkach wymienionych w arty-
kule 9 litera a Konwencji instytucja Umawiajàcej si´
Strony, której ustawodawstwo ma zastosowanie, wy-
daje pracownikowi, na wniosek pracodawcy, zaÊwiad-
czenie potwierdzajàce, ˝e pozostaje on nadal pod dzia-
∏aniem tego ustawodawstwa.

ZaÊwiadczenie podaje okres oddelegowania i wy-
mienia równie˝ cz∏onków rodziny, którzy towarzyszà
pracownikowi.

ZaÊwiadczenie jest sporzàdzane:

jeÊli ma zastosowanie ustawodawstwo polskie, 

przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;

jeÊli ma zastosowanie ustawodawstwo luksembur-
skie,

przez Le centre commun de la sécurité sociale (Cen-
trum Powszechne Zabezpieczenia Spo∏ecznego).

Paragraf 2. Instytucja wyznaczona w poprzednim
paragrafie wydaje potwierdzony egzemplarz zaÊwiad-
czenia pracownikowi i jego pracodawcy. Pracownicy
zobowiàzani sà zachowaç zaÊwiadczenie podczas po-
bytu na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony,
aby okazaç je, o ile to konieczne, instytucji w∏aÊciwej tej
Umawiajàcej si´ Strony.

Instytucja Umawiajàcej si´ Strony, która wydaje za-
Êwiadczenie wymienione w paragrafie 1, przesy∏a jego
kopi´ instytucji drugiej Umawiajàcej si´ Strony.

Paragraf 3. W przypadku wczeÊniejszego zakoƒcze-
nia poczàtkowo przewidzianego okresu oddelegowa-
nia pracodawca zobowiàzany jest poinformowaç o tym
instytucj´ Umawiajàcej si´ Strony, na terytorium której
pracownik jest oddelegowany, za poÊrednictwem in-
stytucji, która wyda∏a zaÊwiadczenie.

Paragraf 4. W przypadku przed∏u˝enia zatrudnienia
ponad okres dwunastu miesi´cy, o zgod´ przewidzia-
nà w artykule 9 litera a Konwencji pracodawca zobo-
wiàzany jest wystàpiç do instytucji Umawiajàcej si´
Strony, na terytorium której pracownik jest oddelego-
wany, przed datà wygaÊni´cia okresu, na który poczàt-
kowo udzielono zezwolenia.

Zgoda ta udzielana jest na zaÊwiadczeniu o prze-
d∏u˝eniu oddelegowania, które jest przekazywane pra-
cownikowi, pracodawcy i instytucji drugiej Umawiajà-
cej si´ Strony.
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Paragraf 5. Wnioski dotyczàce wyjàtków, o których
mowa w artykule 10 Konwencji, nale˝y sk∏adaç do od-
powiednich instytucji ∏àcznikowych.

Tytu∏ III

Postanowienia szczegó∏owe

Rozdzia∏ pierwszy

Choroba, macierzyƒstwo i Êmierç (zasi∏ek pogrzebo-
wy)

Artyku∏ 6

Paragraf 1. W celu stosowania artyku∏u 11 Konwen-
cji zainteresowana osoba zobowiàzana jest do przed-
stawienia instytucji w∏aÊciwej Umawiajàcej si´ Strony,
na której terytorium si´ uda∏a, zaÊwiadczenia dotyczà-
cego okresów przebytych na mocy ustawodawstwa
drugiej Umawiajàcej si´ Strony przed datà swojego
ostatniego przybycia na terytorium pierwszej Umawia-
jàcej si´ Strony.

Paragraf 2. JeÊli zainteresowana osoba nie przed-
stawi zaÊwiadczenia, instytucja w∏aÊciwa Umawiajàcej
si´ Strony, na której terytorium si´ uda∏a, za˝àda od in-
stytucji w∏aÊciwej drugiej Umawiajàcej si´ Strony wy-
stawienia i przes∏ania jej zaÊwiadczenia.

Artyku∏ 7

W celu skorzystania ze Êwiadczeƒ rzeczowych na
mocy paragrafu 1 artyku∏u 12 Konwencji zainteresowa-
na osoba zobowiàzana jest do przed∏o˝enia instytucji
miejsca pobytu zaÊwiadczenia potwierdzajàcego, ˝e
ma prawo do tych  Êwiadczeƒ. ZaÊwiadczenie to, wy-
dane przez instytucj´ w∏aÊciwà, o ile mo˝liwe przed
rozpocz´ciem czasowego pobytu osoby zainteresowa-
nej, podaje zw∏aszcza d∏ugoÊç okresu, podczas którego
Êwiadczenia te mogà byç udzielane. JeÊli osoba zainte-
resowana nie przedstawi wymienionego zaÊwiadcze-
nia, instytucja miejsca pobytu zwraca si´ do instytucji
w∏aÊciwej w celu jego otrzymania.

Artyku∏ 8

Paragraf 1. W celu skorzystania ze Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych podczas pobytu czasowego na terytorium
drugiej Umawiajàcej si´ Strony osoba zainteresowana
zobowiàzana jest do natychmiastowego zwrócenia si´
do instytucji miejsca pobytu, przedstawiajàc jej za-
Êwiadczenie o niezdolnoÊci do pracy wydane przez le-
karza prowadzàcego.

W ciàgu trzech dni od daty przed∏o˝enia przez oso-
b´ zainteresowanà instytucji miejsca pobytu zaÊwiad-
czenia o niezdolnoÊci do pracy instytucja ta przyst´pu-
je do kontroli lekarskiej pracownika zgodnie z zasada-
mi stosowanymi wobec w∏asnych ubezpieczonych.

Orzeczenie lekarza podajàce przewidywany okres
niezdolnoÊci do pracy jest przesy∏ane przez instytucj´
miejsca pobytu instytucji w∏aÊciwej w ciàgu pi´ciu dni
od daty kontroli.

W ciàgu oÊmiu dni od otrzymania tego orzeczenia
przez instytucj´ w∏aÊciwà wspomniana instytucja in-
formuje instytucj´ miejsca pobytu, czy osoba zaintere-
sowana mo˝e korzystaç ze Êwiadczeƒ pieni´˝nych.

Paragraf 2. Je˝eli lekarz stwierdzi, ˝e osoba zainte-
resowana jest zdolna wznowiç zatrudnienie, instytucja
miejsca pobytu zawiadamia t´ osob´ o zakoƒczeniu
okresu jej niezdolnoÊci do pracy i przesy∏a bezzw∏ocz-
nie kopi´ tego zawiadomienia instytucji w∏aÊciwej. Je-
Êli chodzi o pracowników innych ni˝ wymienieni
w ust´pie a artyku∏u 9 Konwencji, o ile lekarz stwierdzi,
˝e ich stan zdrowia nie przeszkadza, aby powrócili do
kraju w∏aÊciwego, instytucja miejsca pobytu zawiada-
mia ich natychmiast o opinii lekarza i przesy∏a kopi´ te-
go zawiadomienia instytucji w∏aÊciwej.

Paragraf 3. Instytucja miejsca pobytu przyst´puje
do kontroli administracyjnej osoby zainteresowanej,
tak jakby chodzi∏o o jej w∏asnego ubezpieczonego.

Paragraf 4. Instytucja w∏aÊciwa wyp∏aca bezpo-
Êrednio osobie zainteresowanej Êwiadczenia pieni´˝ne
i zawiadamia o tym instytucj´ miejsca pobytu.

Artyku∏ 9

W celu skorzystania ze Êwiadczeƒ rzeczowych
zgodnie z paragrafem 1 artyku∏u 13 Konwencji cz∏onko-
wie rodziny zobowiàzani sà zg∏osiç si´ do instytucji ich
miejsca zamieszkania, przedstawiajàc:

— zaÊwiadczenie wydane przez instytucj´ w∏aÊciwà
i potwierdzajàce istnienie prawa do Êwiadczeƒ rze-
czowych. ZaÊwiadczenie to wa˝ne jest dopóty, do-
póki instytucja w∏aÊciwa nie zawiadomi instytucji
miejsca zamieszkania o jego anulowaniu;

— dokumenty dowodowe zwyczajowo wymagane
przez ustawodawstwo kraju zamieszkania przy
przyznawaniu Êwiadczeƒ rzeczowych cz∏onkom ro-
dziny.

Instytucja miejsca zamieszkania informuje instytu-
cj´ w∏aÊciwà, czy cz∏onkowie rodziny majà lub nie pra-
wo do Êwiadczeƒ zgodnie ze stosowanym przez nià
ustawodawstwem.

Artyku∏ 10

Paragraf 1. JeÊli, w przypadkach wymienionych
w paragrafie 2 artyku∏u 13 i paragrafie 3 artyku∏u 15
Konwencji, ustawodawstwo stosowane przez instytu-
cj´ w∏aÊciwà przewiduje maksymalny okres, za który
przys∏ugujà Êwiadczenia, to brany jest pod uwag´
okres udzielania tych Êwiadczeƒ bezpoÊrednio przed
zmianà miejsca zamieszkania.

Paragraf 2. W celu stosowania paragrafu 1 instytu-
cja w∏aÊciwa zwraca si´ do instytucji ostatniego miej-
sca zamieszkania ka˝dego cz∏onka rodziny i ka˝dego
emeryta lub rencisty, który przeniós∏ miejsce swego
zamieszkania na terytorium kraju w∏aÊciwego, o do-
starczenie jej informacji dotyczàcych okresu udziela-
nia Êwiadczeƒ bezpoÊrednio przed tym przeniesie-
niem.
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Artyku∏ 11

Paragraf 1. W celu skorzystania ze Êwiadczeƒ rzeczo-
wych w kraju miejsca swego zamieszkania emeryt lub
rencista wymieniony w paragrafie 2 artyku∏u 15 Kon-
wencji zobowiàzany jest do zg∏oszenia si´ w instytucji
miejsca zamieszkania, przedstawiajàc zaÊwiadczenie,
w którym instytucja w∏aÊciwa poÊwiadcza, ˝e emeryt
lub rencista ma prawo, dla siebie i dla cz∏onków swojej
rodziny, zgodnie z ustawodawstwem Strony wyp∏acajà-
cej emerytur´ lub rent´, do Êwiadczeƒ rzeczowych. In-
stytucja, która wyda∏a zaÊwiadczenie, przekazuje jego
kopi´ instytucji drugiej Umawiajàcej si´ Strony.

Paragraf 2. Instytucja miejsca zamieszkania zawia-
damia instytucj´, która wyda∏a zaÊwiadczenie przewi-
dziane w paragrafie 1, o wszelkich dokonanych przez
nià wpisach.

Paragraf 3. Instytucja, która wyda∏a zaÊwiadczenie
przewidziane w paragrafie 1, zawiadamia instytucj´
drugiej Umawiajàcej si´ Strony o ustaniu prawa do
Êwiadczeƒ rzeczowych emeryta lub rencisty i cz∏onków
jego rodziny.

Artyku∏ 12

W celu stosowania artyku∏u 16 Konwencji zaintere-
sowana osoba zobowiàzana jest do udzielenia instytu-
cji w∏aÊciwej Umawiajàcej si´ Strony, pod dzia∏aniem
ustawodawstwa której wnioskuje o przyznanie Êwiad-
czeƒ rzeczowych, niezb´dnych informacji dotyczàcych
Êwiadczeƒ rzeczowych przyznanych uprzednio na mo-
cy ustawodawstwa drugiej Umawiajàcej si´ Strony. Je-
Êli instytucja w∏aÊciwa uzna to za konieczne, mo˝e
zwróciç si´, bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem insty-
tucji ∏àcznikowych, do instytucji w∏aÊciwej drugiej
Umawiajàcej si´ Strony, aby za˝àdaç informacji doty-
czàcych Êwiadczeƒ rzeczowych uprzednio przyznanych.

Artyku∏ 13

Paragraf 1. W celu skorzystania z zasi∏ku pogrzebo-
wego zgodnie z ustawodawstwem Umawiajàcej si´
Strony wnioskodawca mieszkajàcy na terytorium dru-
giej Umawiajàcej si´ Strony zobowiàzany jest przes∏aç
swój wniosek bàdê do instytucji w∏aÊciwej, bàdê do in-
stytucji miejsca zamieszkania.

Paragraf 2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç dokumen-
ty dowodowe wymagane przez ustawodawstwo stoso-
wane przez instytucj´ w∏aÊciwà.

Paragraf 3. ZgodnoÊç informacji podanych przez
wnioskodawc´ musi byç ustalona na podstawie urz´-
dowych dokumentów do∏àczonych do wniosku lub po-
twierdzona przez w∏aÊciwe organy Umawiajàcej si´
Strony, na której terytorium zamieszkuje wnioskodaw-
ca.

Rozdzia∏ drugi

Inwalidztwo, staroÊç i Êmierç (emerytury i renty)

Artyku∏ 14

Paragraf 1. W celu skorzystania ze Êwiadczeƒ zgod-
nie z postanowieniami rozdzia∏u drugiego tytu∏u III

Konwencji wnioskodawca zobowiàzany jest do z∏o˝e-
nia, na przewidzianym w tym celu formularzu, wniosku
do instytucji w∏aÊciwej miejsca zamieszkania na wa-
runkach okreÊlonych przez ustawodawstwo kraju za-
mieszkania.

Paragraf 2. JeÊli, w chwili sk∏adania wniosku, ̋ aden
z okresów ubezpieczenia nie by∏ przebyty pod dzia∏a-
niem ustawodawstwa Umawiajàcej si´ Strony, na któ-
rej terytorium wnioskodawca zamieszkuje, wniosek
nale˝y z∏o˝yç do instytucji ∏àcznikowej lub w∏aÊciwej
tej Strony, która przeÊle go bezzw∏ocznie do instytucji
∏àcznikowej lub w∏aÊciwej drugiej Umawiajàcej si´
Strony.

Artyku∏ 15

Paragraf 1. Instytucje w∏aÊciwe obu Umawiajàcych
si´ Stron przesy∏ajà sobie bezzw∏ocznie, bezpoÊrednio
lub za poÊrednictwem instytucji ∏àcznikowych, na prze-
widzianym w tym celu formularzu, wnioski oraz doku-
menty dowodowe i wszelkie dost´pne dokumenty, któ-
re mogà byç niezb´dne dla rozpatrzenia wniosku. Ka˝-
da instytucja w∏aÊciwa przesy∏a równie˝ zaÊwiadczenie
potwierdzajàce okresy ubezpieczenia przebyte pod
dzia∏aniem swojego ustawodawstwa instytucji w∏aÊci-
wej drugiej Umawiajàcej si´ Strony.

Paragraf 2. Instytucja w∏aÊciwa Umawiajàcej si´
Strony, do której zosta∏ zg∏oszony wniosek o Êwiadcze-
nia, sprawdza informacje dotyczàce wnioskodawcy
i cz∏onków jego rodziny.

Paragraf 3. Formularz wymieniony w paragrafie 1,
jak równie˝ stosowanie paragrafu 2 niniejszego artyku-
∏u zast´puje przes∏anie odpowiednich dokumentów
dowodowych.

Artyku∏ 16

Ka˝da instytucja w∏aÊciwa ustala uprawnienia
wnioskodawcy zgodnie z artyku∏em 21 Konwencji i za-
wiadamia zainteresowanà osob´ o podj´tej decyzji,
wskazujàc Êrodki i terminy odwo∏awcze, oraz przesy∏a
jednoczeÊnie kopi´ instytucji w∏aÊciwej drugiej Uma-
wiajàcej si´ Strony.

Artyku∏ 17

Emerytury i renty obcià˝ajàce instytucj´ jednej
z Umawiajàcych si´ Stron sà wyp∏acane bezpoÊrednio
Êwiadczeniobiorcy mieszkajàcemu na terytorium dru-
giej Umawiajàcej si´ Strony w terminach p∏atnoÊci
przewidzianych ustawodawstwem stosowanym przez
t´ instytucj´. Wyp∏ata dokonywana jest zgodnie z arty-
ku∏em 34 Konwencji bez potràceƒ kosztów administra-
cyjnych, które mog∏yby wyniknàç w zwiàzku z wyp∏atà
tego Êwiadczenia.

Artyku∏ 18

Instytucje ∏àcznikowe wymieniajà co roku dane sta-
tystyczne dotyczàce liczby wyp∏acanych Êwiadczeƒ
w drugiej Umawiajàcej si´ Stronie oraz wynikajàcych
stàd kwot.
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Rozdzia∏ trzeci

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Artyku∏ 19

Paragraf 1. Postanowienia niniejszego Porozumie-
nia dotyczàce Êwiadczeƒ rzeczowych z ubezpieczenia
na wypadek choroby majà zastosowanie przez analo-
gi´ do udzielania Êwiadczeƒ rzeczowych z ubezpiecze-
nia w razie wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych.

Paragraf 2. Postanowienia niniejszego Porozumie-
nia dotyczàce Êwiadczeƒ pieni´˝nych z ubezpieczenia
na wypadek choroby majà zastosowanie przez analo-
gi´ do wyp∏aty Êwiadczeƒ pieni´˝nych z ubezpieczenia
w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
z wyjàtkiem rent.

Paragraf 3. Postanowienia artyku∏u 17 niniejszego
Porozumienia dotyczàce wyp∏aty emerytur i rent majà
zastosowanie przez analogi´ do wyp∏aty Êwiadczeƒ
z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Artyku∏ 20

Dla celów ustalania stopnia niezdolnoÊci do pracy
w przypadkach, o których mowa w artykule 23 Kon-
wencji, zainteresowana osoba jest zobowiàzana do
udzielenia instytucji w∏aÊciwej Umawiajàcej si´ Stro-
ny, pod dzia∏aniem ustawodawstwa której nastàpi∏ wy-
padek przy pracy lub choroba zawodowa, niezb´dnych
informacji dotyczàcych wypadków przy pracy lub cho-
rób zawodowych, które nastàpi∏y uprzednio pod dzia-
∏aniem ustawodawstwa drugiej Umawiajàcej si´ Stro-
ny, niezale˝nie od stopnia niezdolnoÊci spowodowanej
tymi przypadkami. JeÊli wspomniana instytucja uzna
to za konieczne, mo˝e zwróciç si´ o udost´pnienie do-
kumentów dotyczàcych tych przypadków do instytucji
w∏aÊciwej lub w∏aÊciwych dla zapewnienia odszkodo-
wania z ich tytu∏u.

Artyku∏ 21

W przypadku stosowania paragrafu 3 artyku∏u 22
Konwencji rzeczywiste wydatki na Êwiadczenia rzeczo-
we udzielane zgodnie z postanowieniami paragrafu 1
artyku∏u 22 sà zwracane instytucji, która ich udzieli∏a,
zgodnie z jej rachunkami.

Rozdzia∏ czwarty

Âwiadczenia rodzinne

Artyku∏ 22

Dla celów stosowania postanowieƒ artyku∏u 26
Konwencji instytucja w∏aÊciwa Umawiajàcej si´ Stro-
ny, w której zosta∏ z∏o˝ony wniosek o Êwiadczenia ro-
dzinne, mo˝e zwróciç si´, bezpoÊrednio lub za poÊred-
nictwem instytucji ∏àcznikowych, do instytucji w∏aÊci-
wej drugiej Umawiajàcej si´ Strony z proÊbà o po-
Êwiadczenie okresów zatrudnienia lub dzia∏alnoÊci za-
wodowej przebytych pod dzia∏aniem ustawodawstwa
tej Strony.

Tytu∏ IV

Postanowienia ró˝ne

Artyku∏ 23

Paragraf 1. Kontrola administracyjna i medyczna
Êwiadczeniobiorców jednej z Umawiajàcych si´ Stron
zamieszkujàcych na terytorium drugiej Umawiajàcej
si´ Strony dokonywana jest na wniosek instytucji w∏a-
Êciwej przez instytucj´ miejsca zamieszkania zgodnie
z zasadami przewidzianymi przez ustawodawstwo sto-
sowane przez t´ ostatnià instytucj´.

Paragraf 2. Na wniosek instytucji w∏aÊciwej jednej
z Umawiajàcych si´ Stron instytucja w∏aÊciwa drugiej
Umawiajàcej si´ Strony przekazuje bezp∏atnie wszelkie
informacje natury medycznej i wszelkà znajdujàcà si´
w jej posiadaniu dokumentacj´ dotyczàcà inwalidztwa
wnioskodawcy lub Êwiadczeniobiorcy.

Paragraf 3. Instytucje w∏aÊciwe zachowujà jednak
prawo do zlecania przeprowadzenia badania zaintere-
sowanej osoby przez wybranego przez nie lekarza.

Artyku∏ 24

Przy przekazywaniu danych osobowych mi´dzy in-
stytucjami w∏aÊciwymi Umawiajàcych si´ Stron w za-
kresie ochrony danych obowiàzuje prawo Umawiajà-
cej si´ Strony przekazujàcej dane drugiej Stronie.
W przypadku dalszego wykorzystywania, gromadzenia
cyfrowego, przetwarzania lub usuwania danych przez
Stron´ przyjmujàcà, obowiàzujà przepisy o ochronie
danych Strony przyjmujàcej.

Artyku∏ 25

Paragraf 1. Beneficjenci Êwiadczeƒ przyznanych
z tytu∏u ustawodawstwa jednej z Umawiajàcych si´
Stron, którzy zamieszkujà na terytorium drugiej Uma-
wiajàcej si´ Strony, zawiadamiajà instytucj´ w∏aÊciwà,
bàdê bezpoÊrednio, bàdê za poÊrednictwem instytucji
∏àcznikowych, o ka˝dej zmianie dotyczàcej ich sytuacji
osobistej lub rodzinnej, ich stanu zdrowa, ich zdolno-
Êci do pracy, ich dochodów, jak równie˝ o wszelkich in-
nych okolicznoÊciach majàcych wp∏yw na ich upraw-
nienia lub obowiàzki w Êwietle ustawodawstw wymie-
nionych w artykule 2 Konwencji i w Êwietle postano-
wieƒ Konwencji.

Paragraf 2. Instytucje przekazujà sobie, bàdê bezpo-
Êrednio, bàdê za poÊrednictwem instytucji ∏àczniko-
wych wszelkie, b´dàce w ich posiadaniu, analogiczne
informacje.

Artyku∏ 26

Z chwilà kiedy, po zawieszeniu Êwiadczenia, zainte-
resowana osoba odzyska prawo do Êwiadczenia, wów-
czas gdy mieszka na terytorium drugiej Umawiajàcej
si´ Strony, instytucje w∏aÊciwe wymieniajà wszelkie in-
formacje niezb´dne dla wznowienia wyp∏aty Êwiadcze-
nia.
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Artyku∏ 27

Paragraf 1. Koszty wynikajàce z badaƒ lekarskich,
przeprowadzania obserwacji, przejazdów lekarzy i pro-
cedur administracyjnych lub medycznych niezb´dnych
dla dokonania kontroli administracyjnej lub medycznej
obcià˝ajà instytucj´, która przeprowadza kontrol´, na
podstawie stosowanego przez nià cennika i sà zwraca-
ne przez instytucj´, która wystàpi∏a o przeprowadzenie
kontroli.

Paragraf 2. Instytucje ∏àcznikowe obydwu Umawia-
jàcych si´ Stron mogà, za zgodà odpowiednich w∏aÊci-
wych w∏adz zwierzchnich, uzgodniç rezygnacj´ ze
zwrotu kosztów wymienionych w poprzednim para-
grafie.

Artyku∏ 28

Niniejsze Porozumienie Administracyjne obowià-
zuje od tej samej daty i przez taki sam okres co Kon-
wencja.

Sporzàdzono w Luksemburgu dnia 5 lipca 2002 r.
w dwóch egzemplarzach, ka˝dy w j´zykach polskim
i francuskim, przy czym obydwa teksty majà jednako-
wà moc.

Za w∏aÊciwe w∏adze Za w∏aÊciwe w∏adze
Rzeczypospolitej Polskiej Wielkiego Ksi´stwa 

Luksemburga

K. Tokarska-Biernacik C. Wagner
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