Dziennik Ustaw Nr 172

— 8894 —

Poz. 1231

1231
UMOWA
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Bu∏garii o zabezpieczeniu spo∏ecznym,
podpisana w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomoÊci:
W dniu 9 czerwca 2005 r. zosta∏a podpisana w Sofii Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Bu∏garii o zabezpieczeniu spo∏ecznym, w nast´pujàcym brzmieniu:
UMOWA
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a Republikà Bu∏garii
o zabezpieczeniu spo∏ecznym
Rzeczpospolita Polska i Republika Bu∏garii, zwane
dalej „Umawiajàcymi si´ Stronami”,
kierujàc si´ wolà uregulowania wzajemnych stosunków w dziedzinie zabezpieczenia spo∏ecznego
uzgodni∏y, co nast´puje:

7. „Êwiadczenia rzeczowe”: Êwiadczenia zdrowotne
lub pomoc medycznà zgodnie z ustawodawstwem
Umawiajàcej si´ Strony;
8. „Êwiadczenia pieni´˝ne”: Êwiadczenia pieni´˝ne
przewidziane przez ustawodawstwo Umawiajàcej
si´ Strony, w tym wszelkie dodatki i podwy˝ki dotyczàce tych Êwiadczeƒ;
9. „okres ubezpieczenia”: okresy sk∏adkowe, okresy
zatrudnienia lub pracy na w∏asny rachunek oraz
okresy z nimi zrównane, zgodnie z ustawodawstwem Umawiajàcej si´ Strony;

Tytu∏ I

10. „ubezpieczony”: osob´, która jest lub by∏a ubezpieczona zgodnie z ustawodawstwem;

POSTANOWIENIA OGÓLNE

11. „cz∏onek rodziny”: osob´ tak okreÊlonà przez ustawodawstwo, zgodnie z którym udzielane sà Êwiadczenia, lub w przypadkach, o których mowa w artykule 10, przez ustawodawstwo Umawiajàcej si´
Strony, na terytorium której dana osoba ma miejsce zamieszkania.

Artyku∏ 1
Definicje
(1) W niniejszej umowie poni˝sze poj´cia oznaczajà:
1. „ustawodawstwo”: ustawy, przepisy wykonawcze
i inne przepisy prawne dotyczàce zabezpieczenia
spo∏ecznego, o których mowa w artykule 2 niniejszej umowy;
2. „w∏aÊciwa w∏adza”:
2.1. w Republice Bu∏garii — ministra lub ministrów w∏aÊciwych do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego;
2.2. w Rzeczypospolitej Polskiej — ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego i ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia;
3. „w∏aÊciwa instytucja”: instytucj´ upowa˝nionà do
stosowania ustawodawstwa;
4. „instytucja ∏àcznikowa”: instytucj´ zapewniajàcà
koordynacj´ i informacj´ mi´dzy instytucjami obu
Umawiajàcych si´ Stron, uczestniczàcà w stosowaniu niniejszej umowy, jak równie˝ w informowaniu zainteresowanych odnoÊnie do praw i obowiàzków z niej wynikajàcych;

(2) Inne poj´cia u˝yte w niniejszej umowie majà
znaczenie, jakie im nada∏o ustawodawstwo ka˝dej
z Umawiajàcych si´ Stron.
Artyku∏ 2
Zakres przedmiotowy
(1) Niniejszà umow´ stosuje si´:
1. w Republice Bu∏garii do: przepisów prawnych dotyczàcych:
1.1. natychmiastowej pomocy medycznej i pomocy medycznej w zakresie obowiàzkowego
ubezpieczenia zdrowotnego;
1.2. Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tytu∏u czasowej niezdolnoÊci do pracy oraz macierzyƒstwa;
1.3. emerytur za sta˝ ubezpieczeniowy i z tytu∏u
wieku oraz rent inwalidzkich z tytu∏u choroby
o charakterze ogólnym;

5. „miejsce zamieszkania”: miejsce sta∏ego pobytu;

1.4. rent inwalidzkich z tytu∏u wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej;

6. „miejsce pobytu”: miejsce czasowego pobytu;

1.5. rent rodzinnych;

Dziennik Ustaw Nr 172

— 8895 —

1.6. Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tytu∏u bezrobocia;
1.7. zasi∏ków rodzinnych;
1.8. zasi∏ków pogrzebowych;
2. w Rzeczypospolitej Polskiej do: przepisów prawnych dotyczàcych:
2.1. Êwiadczeƒ rzeczowych;
2.2. Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tytu∏u choroby i macierzyƒstwa;
2.3. emerytur, rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
oraz rent rodzinnych;
2.4. Êwiadczeƒ z tytu∏u wypadku przy pracy i choroby zawodowej;
2.5. zasi∏ków z tytu∏u bezrobocia;
2.6. zasi∏ków rodzinnych;
2.7. zasi∏ków pogrzebowych,
z wy∏àczeniem Êwiadczeƒ z tytu∏u zaopatrzenia
emerytalnego: funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej, Biura Ochrony Rzàdu, ˝o∏nierzy zawodowych oraz uposa˝enia s´dziów
i prokuratorów w stanie spoczynku.
(2) Niniejszà umow´ stosuje si´ równie˝ do ustawodawstwa, które zmienia, uzupe∏nia lub kodyfikuje
ustawodawstwo wymienione w ust´pie 1.

Poz. 1231
Artyku∏ 5
Transfer Êwiadczeƒ pieni´˝nych

(1) Je˝eli niniejsza umowa nie stanowi inaczej,
Êwiadczenia pieni´˝ne nabyte zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiajàcej si´ Strony, nie mogà byç
zmniejszane, zmieniane, zawieszane ani wstrzymywane z tego powodu, ˝e osoba uprawniona ma miejsce
zamieszkania na terytorium drugiej Umawiajàcej si´
Strony.
(2) Ust´pu 1 nie stosuje si´:
1. w Republice Bu∏garii do: Êwiadczeƒ pieni´˝nych
z tytu∏u bezrobocia, zasi∏ków rodzinnych i emerytur niezwiàzanych z zatrudnieniem;
2. w Rzeczypospolitej Polskiej do: zasi∏ków z tytu∏u
bezrobocia, zasi∏ków rodzinnych, rent socjalnych
oraz Êwiadczeƒ przyznawanych w szczególnym
trybie lub w drodze wyjàtku.
Tytu∏ II
USTAWODAWSTWO W¸AÂCIWE
Artyku∏ 6
Zasada ogólna
Osoby, do których stosuje si´ niniejszà umow´,
podlegajà ustawodawstwu dotyczàcemu zabezpieczenia spo∏ecznego Umawiajàcej si´ Strony, na terytorium której pracujà, z uwzgl´dnieniem postanowieƒ
artyku∏u 7.
Artyku∏ 7
Zasady szczególne

(3) Niniejsza umowa nie ma zastosowania do systemu Êwiadczeƒ na rzecz ofiar wojny lub jej skutków.
Artyku∏ 3
Zakres podmiotowy
Niniejszà umow´ stosuje si´ do:
1. osób, które podlegajà lub podlega∏y ustawodawstwu jednej lub obu Umawiajàcych si´ Stron;
2. cz∏onków rodziny lub innych osób, w takim zakresie, w jakim ich prawa pochodzà od praw osób,
o których mowa w punkcie 1.
Artyku∏ 4
Równe traktowanie
Je˝eli niniejsza umowa nie stanowi inaczej, przy
stosowaniu ustawodawstwa jednej Umawiajàcej si´
Strony obywatele drugiej Umawiajàcej si´ Strony
traktowani sà na równi z obywatelami pierwszej Umawiajàcej si´ Strony.

(1) W odniesieniu do zasady okreÊlonej w artykule 6, ustanawia si´ nast´pujàce zasady szczególne:
1. Pracownik zatrudniony w przedsi´biorstwie, którego siedziba znajduje si´ na terytorium jednej
Umawiajàcej si´ Strony, delegowany przez to
przedsi´biorstwo na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony, w celu wykonywania pracy o charakterze przejÊciowym, podlega ustawodawstwu
pierwszej Umawiajàcej si´ Strony przez okres delegowania, nie d∏u˝ej jednak ni˝ 24 miesiàce, je˝eli nie zosta∏ on delegowany w miejsce innej osoby,
której okres delegowania up∏ynà∏.
2. Osoba pracujàca na w∏asny rachunek, wykonujàca
zwykle swà dzia∏alnoÊç na terytorium jednej Umawiajàcej si´ Strony, która przenosi czasowo t´
dzia∏alnoÊç na terytorium drugiej Umawiajàcej si´
Strony, podlega ustawodawstwu pierwszej Umawiajàcej si´ Strony przez okres wykonywania tej
dzia∏alnoÊci nie d∏u˝ej jednak ni˝ 12 miesi´cy.
3. Pracownik wykonujàcy prac´ równoczeÊnie na terytoriach obu Umawiajàcych si´ Stron podlega
ustawodawstwu tej Umawiajàcej si´ Strony, na terytorium której ma miejsce zamieszkania.
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4. Osoba pracujàca na w∏asny rachunek równoczeÊnie na terytoriach obu Umawiajàcych si´ Stron
podlega ustawodawstwu tej Umawiajàcej si´
Strony, na terytorium której ma miejsce zamieszkania.
5. Osoba pracujàca na w∏asny rachunek na terytorium jednej Umawiajàcej si´ Strony, która równoczeÊnie jest pracownikiem na terytorium drugiej
Umawiajàcej si´ Strony, podlega ustawodawstwu
tej drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
6. Pracownik wchodzàcy w sk∏ad podró˝ujàcego personelu przedsi´biorstwa dokonujàcego na w∏asny
lub na cudzy rachunek mi´dzynarodowych przewozów osób lub towarów kolejà, drogà làdowà,
powietrznà lub rzecznà, podlega ustawodawstwu
tej Umawiajàcej si´ Strony, na terytorium której
ma siedzib´ przedsi´biorstwo.
7. Pracownik wykonujàcy prac´ na pok∏adzie statku
podlega ustawodawstwu tej Umawiajàcej si´
Strony, pod banderà której statek p∏ywa. Je˝eli
jednak ten pracownik jest wynagradzany za t´ prac´ przez przedsi´biorstwo lub osob´ majàcà siedzib´ na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony, podlega ustawodawstwu tej Umawiajàcej si´
Strony, je˝eli zamieszkuje na jej terytorium.
8. Cz∏onkowie personelu misji dyplomatycznych oraz
urz´dów konsularnych podlegajà postanowieniom Konwencji Wiedeƒskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r. oraz Konwencji Wiedeƒskiej o stosunkach konsularnych
z dnia 24 kwietnia 1963 r.
9. Cz∏onkowie personelu administracyjnego, technicznego oraz pomocniczego misji dyplomatycznych i urz´dów konsularnych ka˝dej z Umawiajàcych si´ Stron mogà w ciàgu trzech miesi´cy poczàwszy od wejÊcia w ˝ycie niniejszej umowy lub
w ciàgu trzech miesi´cy od dnia rozpocz´cia pracy
na terytorium Umawiajàcej si´ Strony, gdzie wykonujà swojà prac´, dokonaç wyboru mi´dzy stosowaniem ustawodawstwa jednej lub drugiej
Umawiajàcej si´ Strony, je˝eli sà obywatelami
Umawiajàcej si´ Strony, do której nale˝y misja dyplomatyczna lub urzàd konsularny.
10. Osoby zatrudnione jako prywatna s∏u˝ba domowa
cz∏onków misji dyplomatycznych i urz´dów konsularnych majà prawo wyboru, o którym mowa
w punkcie 9, je˝eli sà obywatelami Umawiajàcej
si´ Strony, do której nale˝y misja dyplomatyczna
lub urzàd konsularny.
11. Urz´dnicy paƒstwowi jednej Umawiajàcej si´ Strony, oprócz wymienionych w punkcie 9, którzy sà
delegowani na terytorium drugiej Umawiajàcej
si´ Strony, podlegajà ustawodawstwu tej Umawiajàcej si´ Strony, do której nale˝y administracja,
w której sà zatrudnieni.
12. Osoby delegowane przez jednà z Umawiajàcych
si´ Stron na terytorium drugiej Umawiajàcej si´
Strony w ramach misji wspó∏pracy podlegajà
ustawodawstwu Strony delegujàcej, chyba ˝e porozumienia o wspó∏pracy stanowià inaczej.

Poz. 1231

(2) W∏aÊciwe w∏adze Umawiajàcych si´ Stron lub
instytucje przez nie wyznaczone mogà, za obopólnà
zgodà, ustanowiç inne wyjàtki lub zmieniç te, które zosta∏y przewidziane w ust´pie 1.
Tytu∏ III
ÂWIADCZENIA RZECZOWE I PIENI¢˚NE
Rozdzia∏ 1
Postanowienia ogólne
Artyku∏ 8
Sumowanie okresów ubezpieczenia
(1) Je˝eli ustawodawstwo jednej Umawiajàcej si´
Strony uzale˝nia nabycie, zachowanie lub przywrócenie prawa do Êwiadczeƒ rzeczowych lub pieni´˝nych,
w tym emerytur i rent, od przebycia okresów ubezpieczenia, to w∏aÊciwa instytucja tej Umawiajàcej si´
Strony uwzgl´dnia, w niezb´dnym zakresie, okresy
ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem
drugiej Umawiajàcej si´ Strony, tak, jakby by∏y okresami ubezpieczenia przebytymi zgodnie ze stosowanym przez nià ustawodawstwem, je˝eli okresy te si´
nie pokrywajà.
(2) Je˝eli ustawodawstwo jednej Umawiajàcej si´
Strony uzale˝nia nabycie prawa od emerytury lub renty od przebycia okresów ubezpieczenia w zawodzie
obj´tym ubezpieczeniem w systemie specjalnym lub
od wykonywania okreÊlonego zatrudnienia, to okresy
ubezpieczenia przebyte w tym zawodzie lub w tym zatrudnieniu zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiajàcej si´ Strony sà sumowane przy przyznawaniu
tej emerytury lub renty.
Artyku∏ 9
Zmniejszanie, wstrzymanie
lub zawieszenie Êwiadczeƒ pieni´˝nych
Ustawodawstwo jednej Umawiajàcej si´ Strony
dotyczàce zmniejszania, wstrzymania lub zawieszania
Êwiadczeƒ pieni´˝nych w przypadku emerytów lub
rencistów zatrudnionych lub osiàgajàcych okreÊlony
poziom dochodów, jest wobec nich stosowane, nawet
gdy sà zatrudnieni albo osiàgn´li okreÊlony poziom
dochodów na terytorium drugiej Umawiajàcej si´
Strony.
Rozdzia∏ 2
Âwiadczenia rzeczowe
Artyku∏ 10
Prawo do Êwiadczeƒ rzeczowych
(1) Je˝eli pracownik spe∏nia warunki do otrzymania Êwiadczeƒ rzeczowych zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiajàcej si´ Strony i zosta∏ czasowo
delegowany przez przedsi´biorstwo na terytorium

Dziennik Ustaw Nr 172

— 8897 —

drugiej Umawiajàcej si´ Strony, w celu wykonywania
tam pracy, zarówno on jak i towarzyszàcy mu cz∏onkowie rodziny majà prawo do otrzymania Êwiadczeƒ rzeczowych natychmiast koniecznych dla ratowania zdrowia lub ˝ycia, udzielanych przez instytucj´ miejsca pobytu, zgodnie z ustawodawstwem stosowanym przez
t´ instytucj´, na koszt w∏aÊciwej instytucji.
(2) Ust´p 1 stosuje si´ odpowiednio do osoby pracujàcej na w∏asny rachunek, o której mowa w artykule 7 ust´p 1 punkt 2 niniejszej umowy.
(3) Przy stosowaniu ust´pu 1, przyznanie protez,
sprz´tu lub innych Êwiadczeƒ rzeczowych o znacznej
wartoÊci zale˝y od zgody w∏aÊciwej instytucji, chyba
˝e przyznanie tego Êwiadczenia rzeczowego nie mo˝e
byç odsuni´te w czasie bez powa˝nego zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia osoby zainteresowanej.
(4) Lista i wartoÊç Êwiadczeƒ, o których mowa
w ust´pie 3, sà ustalane przez w∏aÊciwe w∏adze w porozumieniach administracyjnych, o których mowa
w artykule 24 ust´p 1 niniejszej umowy.

Poz. 1231

Umawiajàcej si´ Strony i posiada prawo do Êwiadczeƒ
rzeczowych, to cz∏onkowie rodziny, którzy majà miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiajàcej
si´ Strony i nie majà prawa do Êwiadczeƒ rzeczowych
zgodnie z ustawodawstwem tej Umawiajàcej si´ Strony, majà prawo do Êwiadczeƒ rzeczowych udzielanych
przez instytucj´ ich miejsca zamieszkania, zgodnie
z ustawodawstwem stosowanym przez t´ instytucj´,
na koszt w∏aÊciwej instytucji.
(9) Je˝eli ustawodawstwo jednej Umawiajàcej si´
Strony przewiduje obowiàzek op∏acania sk∏adek od
emerytury lub renty na pokrycie kosztów Êwiadczeƒ
rzeczowych, to na podstawie tego ustawodawstwa instytucja uprawniona do pobierania sk∏adek potràca je
z wyp∏acanej emerytury lub renty, je˝eli na podstawie
ust´pu 7 koszty Êwiadczeƒ rzeczowych ponosi instytucja tej Umawiajàcej si´ Strony.
(10) W∏aÊciwe w∏adze Umawiajàcych si´ Stron
mogà, za obopólnà zgodà, na nowe kategorie osób
rozszerzyç uprawnienia do Êwiadczeƒ rzeczowych.
Artyku∏ 11

(5) Je˝eli pracownik spe∏nia warunki do otrzymania Êwiadczeƒ rzeczowych zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiajàcej si´ Strony, to cz∏onkowie
rodziny majàcy miejsce zamieszkania na terytorium
drugiej Umawiajàcej si´ Strony, którzy nie majà prawa
do Êwiadczeƒ rzeczowych zgodnie z ustawodawstwem tej Umawiajàcej si´ Strony, majà prawo do
Êwiadczeƒ rzeczowych udzielanych przez instytucj´
ich miejsca zamieszkania zgodnie z ustawodawstwem
stosowanym przez t´ instytucj´, na koszt w∏aÊciwej instytucji.

Zwrot kosztów
Koszty Êwiadczeƒ rzeczowych udzielonych przez
instytucj´ jednej Umawiajàcej si´ Strony na rzecz instytucji w∏aÊciwej drugiej Umawiajàcej si´ Strony,
przy stosowaniu postanowieƒ niniejszego rozdzia∏u,
sà zwracane w sposób okreÊlony w porozumieniach
administracyjnych, o których mowa w artykule 24
ust´p 1 niniejszej umowy.
Rozdzia∏ 3

(6) Je˝eli osoba otrzymujàca emerytur´ lub rent´
zgodnie z ustawodawstwami obu Umawiajàcych si´
Stron ma prawo do Êwiadczeƒ rzeczowych zgodnie
z ustawodawstwem tej Umawiajàcej si´ Strony, na terytorium której ma miejsce zamieszkania, osoba ta
i zamieszkali z nià cz∏onkowie rodziny majà prawo do
Êwiadczeƒ rzeczowych udzielanych przez instytucj´
miejsca zamieszkania i na jej koszt, tak, jakby osoba ta
by∏a uprawniona do emerytury lub renty wy∏àcznie
zgodnie z ustawodawstwem tej Umawiajàcej si´ Strony.
(7) Je˝eli osoba otrzymujàca emerytur´ lub rent´
zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiajàcej si´
Strony, która ma miejsce zamieszkania na terytorium
drugiej Umawiajàcej si´ Strony nie posiada prawa do
Êwiadczeƒ rzeczowych zgodnie z ustawodawstwem
tej Umawiajàcej si´ Strony, to osoba ta ma prawo do
Êwiadczeƒ rzeczowych przyznawanych przez instytucj´ miejsca zamieszkania zgodnie ze stosowanym
przez t´ instytucj´ ustawodawstwem, na koszt w∏aÊciwej instytucji. Zasad´ t´ stosuje si´ odpowiednio do
cz∏onków rodziny osoby otrzymujàcej emerytur´ lub
rent´ majàcych, tak jak i ona, miejsce zamieszkania na
terytorium tej Umawiajàcej si´ Strony.
(8) Je˝eli osoba otrzymujàca emerytur´ lub rent´
zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiajàcej si´
Strony, ma miejsce zamieszkania na terytorium tej

Âwiadczenia pieni´˝ne z tytu∏u choroby
i macierzyƒstwa
Artyku∏ 12
Wyp∏ata Êwiadczeƒ pieni´˝nych
Âwiadczenia pieni´˝ne z tytu∏u choroby i macierzyƒstwa sà wyp∏acane bezpoÊrednio przez w∏aÊciwà
instytucj´ tej Umawiajàcej si´ Strony, której ustawodawstwu podlega ubezpieczony w chwili nabycia prawa do tych Êwiadczeƒ.
Rozdzia∏ 4
Emerytury i renty
Artyku∏ 13
Okresy ubezpieczenia krótsze ni˝ 12 miesi´cy
(1) Je˝eli okres ubezpieczenia, przebyty zgodnie
z ustawodawstwem jednej Umawiajàcej si´ Strony,
jest krótszy ni˝ 12 miesi´cy i na jego podstawie nie powstaje prawo do emerytury lub renty, w∏aÊciwa instytucja drugiej Umawiajàcej si´ Strony uwzgl´dnia ten
okres tak, jak okres ubezpieczenia przebyty zgodnie
z jej ustawodawstwem.
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(2) Nie naruszajàc postanowieƒ ust´pu 1, okresy
ubezpieczenia krótsze ni˝ 12 miesi´cy, przebyte zgodnie z ustawodawstwem ka˝dej z Umawiajàcych si´
Stron, sà uwzgl´dniane przez w∏aÊciwà instytucj´ tej
Umawiajàcej si´ Strony, w której powstaje prawo do
emerytury lub renty. Je˝eli to prawo powstaje w obu
Umawiajàcych si´ Stronach, to okres ten jest
uwzgl´dniany tylko przez w∏aÊciwà instytucj´ tej Umawiajàcej si´ Strony, gdzie ubezpieczony ostatnio op∏aca∏ sk∏adki, i traktowany jest jak okres ubezpieczenia
przebyty zgodnie z ustawodawstwem tej Umawiajàcej
si´ Strony.
Artyku∏ 14
OkreÊlenie stopnia niezdolnoÊci do pracy
W celu przyznania renty z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy w∏aÊciwa instytucja ka˝dej z Umawiajàcych si´
Stron okreÊla stopieƒ niezdolnoÊci do pracy zgodnie
ze stosowanym przez nià ustawodawstwem.
Artyku∏ 15
Stosowanie ustawodawstwa bu∏garskiego
w zakresie emerytur i rent
(1) Je˝eli sà spe∏nione warunki dotyczàce prawa
do otrzymania emerytury lub renty zgodnie z ustawodawstwem bu∏garskim, bez wzgl´du na okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem polskim, w∏aÊciwa instytucja okreÊla prawo do emerytury lub renty oraz jej wysokoÊç tylko na podstawie
okresów ubezpieczenia przebytych zgodnie z ustawodawstwem bu∏garskim.
(2) Je˝eli okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie
z ustawodawstwem bu∏garskim sà niewystarczajàce
do nabycia prawa do emerytury lub renty, w∏aÊciwa
instytucja uwzgl´dnia okresy ubezpieczenia przebyte
zgodnie z ustawodawstwem polskim, z zastosowaniem artyku∏u 8 niniejszej umowy.
(3) WysokoÊç emerytury lub renty ustala si´ zgodnie z ustawodawstwem bu∏garskim od dochodu, od
którego zosta∏y op∏acone sk∏adki na ubezpieczenie
spo∏eczne za bu∏garskie okresy ubezpieczenia.
Artyku∏ 16
Stosowanie ustawodawstwa polskiego
w zakresie emerytur i rent
(1) Je˝eli zgodnie z ustawodawstwem polskim prawo do emerytury lub renty powstaje bez uwzgl´dnienia okresów ubezpieczenia przebytych zgodnie z ustawodawstwem bu∏garskim, to w∏aÊciwa instytucja
ustala prawo do emerytury lub renty i oblicza jej wysokoÊç tylko na podstawie okresów ubezpieczenia
przebytych zgodnie z ustawodawstwem polskim, chyba ˝e wysokoÊç emerytury lub renty obliczonej zgodnie z ust´pem 2 b´dzie korzystniejsza.
(2) Je˝eli zgodnie z ustawodawstwem polskim prawo do emerytury lub renty powstaje dopiero po
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uwzgl´dnieniu okresów ubezpieczenia przebytych
zgodnie z ustawodawstwem bu∏garskim, to w∏aÊciwa
instytucja:
1. ustala teoretycznà kwot´ emerytury lub renty, jaka
przys∏ugiwa∏aby w przypadku, gdyby wszystkie
okresy ubezpieczenia zosta∏y przebyte zgodnie
z ustawodawstwem polskim;
2. na podstawie teoretycznej kwoty emerytury lub
renty, o której mowa w punkcie 1, ustala rzeczywistà kwot´ Êwiadczenia w oparciu o proporcj´ okresów ubezpieczenia przebytych zgodnie z ustawodawstwem polskim, do sumy wszystkich przebytych okresów ubezpieczenia.
(3) Je˝eli ustawodawstwo polskie uzale˝nia przyznanie emerytury lub renty od warunku podlegania
pracownika lub osoby pracujàcej na w∏asny rachunek
temu ustawodawstwu w momencie, w którym mia∏o
miejsce zdarzenie powodujàce nabycie prawa do
emerytury lub renty, warunek ten uwa˝a si´ za spe∏niony, je˝eli pracownik lub osoba pracujàca na w∏asny
rachunek podlega∏y ubezpieczeniu, w tym momencie,
zgodnie z ustawodawstwem bu∏garskim.
(4) Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury
lub renty uwzgl´dnia si´ tylko okresy ubezpieczenia
przebyte zgodnie z ustawodawstwem polskim.
Rozdzia∏ 5
Âwiadczenia z tytu∏u wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej
Artyku∏ 17
Prawo do Êwiadczeƒ
(1) Prawo do Êwiadczeƒ z tytu∏u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ustala si´ zgodnie z ustawodawstwem, które mia∏o zastosowanie w chwili zaistnienia wypadku albo w czasie wykonywania pracy,
w wyniku której powsta∏a choroba zawodowa.
(2) Je˝eli osoba, podlegajàca ustawodawstwu jednej Umawiajàcej si´ Strony, ulegnie wypadkowi przy
pracy lub zapadnie na chorob´ zawodowà w czasie
wykonywania pracy na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony, otrzymuje Êwiadczenia rzeczowe od instytucji miejsca pobytu tak, jakby by∏a ona ubezpieczona w tej instytucji, zgodnie z obowiàzujàcym t´ instytucj´ ustawodawstwem na koszt instytucji w∏aÊciwej. Postanowienia artyku∏u 10 ust´p 3 oraz ust´pów 6—8 niniejszej umowy stosuje si´ odpowiednio.
(3) Przy zwrocie kosztów poniesionych zgodnie
z ust´pem 2 stosuje si´ artyku∏ 11 niniejszej umowy.
Artyku∏ 18
Choroba zawodowa
(1) Je˝eli przyznanie Êwiadczeƒ z tytu∏u choroby
zawodowej zgodnie z ustawodawstwem jednej Uma-
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wiajàcej si´ Strony jest uzale˝nione od stwierdzenia
choroby zawodowej po raz pierwszy na terytorium tej
Umawiajàcej si´ Strony, warunek ten uwa˝a si´ za
spe∏niony, je˝eli choroba ta zosta∏a stwierdzona po raz
pierwszy na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
(2) Je˝eli przyznanie Êwiadczeƒ z tytu∏u choroby
zawodowej zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiajàcej si´ Strony jest uzale˝nione od okreÊlonego
czasu wykonywania pracy, która chorob´ spowodowa∏a, w∏aÊciwa instytucja tej Umawiajàcej si´ Strony
uwzgl´dnia tak˝e okres wykonywania tego samego
rodzaju pracy zgodnie z ustawodawstwem drugiej
Umawiajàcej si´ Strony.
(3) Je˝eli praca powodujàca powstanie choroby
zawodowej by∏a wykonywana na terytoriach obu
Umawiajàcych si´ Stron Êwiadczenia z tytu∏u tej choroby sà przyznawane wy∏àcznie zgodnie z ustawodawstwem tej Umawiajàcej si´ Strony, na terytorium której praca ta wykonywana by∏a ostatnio, o ile ubezpieczony spe∏nia warunki przewidziane w tym ustawodawstwie. Je˝eli zgodnie z tym ustawodawstwem nie
posiada on prawa do Êwiadczeƒ, prawo do Êwiadczeƒ
ustala si´ zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
Artyku∏ 19
Pog∏´bienie si´ choroby zawodowej
(1) Je˝eli prawo do Êwiadczeƒ z tytu∏u choroby zawodowej powsta∏o zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiajàcej si´ Strony, w∏aÊciwa instytucja tej
Umawiajàcej si´ Strony ponosi odpowiedzialnoÊç za
wyp∏at´ Êwiadczenia z tytu∏u pog∏´bienia si´ choroby
zawodowej, nawet je˝eli nastàpi∏o to w chwili, gdy
osoba podlega∏a ustawodawstwu drugiej Umawiajàcej si´ Strony, je˝eli nie wykonywa∏a tam pracy nara˝ajàcej jà na chorob´ zawodowà.
(2) W przypadku pog∏´bienia si´ choroby zawodowej u osoby otrzymujàcej Êwiadczenia z tytu∏u choroby zawodowej zgodnie z ustawodawstwem pierwszej
Umawiajàcej si´ Strony, podczas wykonywania pracy,
która mo˝e spowodowaç chorob´ zawodowà na terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony:
1. w∏aÊciwa instytucja pierwszej Umawiajàcej si´
Strony nadal wyp∏aca przyznane Êwiadczenie, nie
uwzgl´dniajàc pog∏´bienia si´ choroby zawodowej;
2. w∏aÊciwa instytucja drugiej Umawiajàcej si´ Strony, której ustawodawstwu podlega∏a osoba w czasie wykonywania pracy mogàcej spowodowaç pog∏´bienie si´ choroby zawodowej, przyznaje
Êwiadczenie w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy wysokoÊcià Êwiadczenia, do którego ma prawo po pog∏´bieniu si´ choroby zawodowej, a wysokoÊcià
Êwiadczenia, które przys∏ugiwa∏oby przed pog∏´bieniem si´ choroby zawodowej, zgodnie ze stosowanym przez nià ustawodawstwem.
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Artyku∏ 20
Stopieƒ niezdolnoÊci do pracy

Je˝eli ustawodawstwo jednej Umawiajàcej si´
Strony przewiduje, ˝e do ustalenia stopnia niezdolnoÊci do pracy w zwiàzku z wypadkiem przy pracy lub
chorobà zawodowà uwzgl´dnia si´ wczeÊniejsze wypadki przy pracy lub choroby zawodowe, to w∏aÊciwa
instytucja Umawiajàcej si´ Strony uwzgl´dnia równie˝ wczeÊniejsze wypadki przy pracy lub choroby zawodowe nawet wówczas, gdy mia∏y one miejsce
w czasie stosowania ustawodawstwa drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
Rozdzia∏ 6
Zasi∏ki rodzinne
Artyku∏ 21
Prawo do zasi∏ków rodzinnych
(1) W∏aÊciwa instytucja ka˝dej z Umawiajàcych si´
Stron ustala prawo do zasi∏ków rodzinnych i wyp∏aca
je zgodnie ze stosowanym przez nià ustawodawstwem.
(2) Je˝eli prawo do zasi∏ków rodzinnych przys∏uguje zgodnie z ustawodawstwami obu Umawiajàcych
si´ Stron, zasi∏ki sà wyp∏acane przez w∏aÊciwà instytucj´ Umawiajàcej si´ Strony, na terytorium której ma
miejsce zamieszkania osoba, na którà przys∏uguje zasi∏ek rodzinny.
Rozdzia∏ 7
Zasi∏ki pogrzebowe
Artyku∏ 22
Prawo do zasi∏ku pogrzebowego
W∏aÊciwa instytucja ka˝dej z Umawiajàcych si´
Stron ustala prawo do zasi∏ku pogrzebowego i wyp∏aca go zgodnie ze stosowanym przez nià ustawodawstwem.
Rozdzia∏ 8
Zasi∏ki z tytu∏u bezrobocia
Artyku∏ 23
Prawo do zasi∏ku z tytu∏u bezrobocia
(1) Okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem jednej z Umawiajàcych si´ Stron sà
uwzgl´dniane, w niezb´dnym zakresie, przy ustalaniu
prawa do zasi∏ku z tytu∏u bezrobocia zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiajàcej si´ Strony, o ile
osoba zainteresowana, bezpoÊrednio przed utratà pracy posiada okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie
z ustawodawstwem tej Umawiajàcej si´ Strony.
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(2) Je˝eli zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiajàcej si´ Strony okres wyp∏acania zasi∏ku z tytu∏u
bezrobocia zale˝y od d∏ugoÊci okresu ubezpieczenia,
ust´p 1 stosuje si´ odpowiednio.
(3) Je˝eli zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiajàcej si´ Strony wysokoÊç zasi∏ku z tytu∏u bezrobocia zale˝y od wysokoÊci przychodu, od którego op∏acono sk∏adki na ubezpieczenie od bezrobocia bierze
si´ pod uwag´ tylko przychód osiàgni´ty zgodnie
z ustawodawstwem tej Umawiajàcej si´ Strony.
(4) Je˝eli okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie
z ustawodawstwem jednej Umawiajàcej si´ Strony zosta∏y uwzgl´dnione dla ustalenia prawa do zasi∏ku
z tytu∏u bezrobocia zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiajàcej si´ Strony, okres wyp∏aty zasi∏ku zostaje skrócony o okres, za który osoba bezrobotna
otrzymywa∏a zasi∏ek zgodnie z ustawodawstwem
pierwszej Umawiajàcej si´ Strony.
Tytu∏ IV
POSTANOWIENIA RÓ˚NE, PRZEJÂCIOWE I KO¡COWE
Rozdzia∏ 1
Postanowienia ró˝ne
Artyku∏ 24
Uprawnienia w∏aÊciwych w∏adz
(1) W∏aÊciwe w∏adze Umawiajàcych si´ Stron zawierajà porozumienia administracyjne konieczne do
stosowania niniejszej umowy.
(2) W∏aÊciwe w∏adze Umawiajàcych si´ Stron sà
obowiàzane do:
1. wyznaczenia instytucji ∏àcznikowych;
2. wzajemnego powiadamiania si´ w sprawie stosowania niniejszej umowy;
3. wzajemnego informowania o zmianach w ustawodawstwie;
4. wzajemnego udzielania pomocy i rozwijania mo˝liwie szerokiej wspó∏pracy technicznej i administracyjnej dla stosowania niniejszej umowy.
Artyku∏ 25
Pomoc administracyjna i prawna
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Artyku∏ 26
Sk∏adanie dokumentów

(1) Wnioski, za˝alenia, odwo∏ania oraz inne dokumenty, które zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiajàcej si´ Strony powinny byç z∏o˝one w okreÊlonym terminie w∏aÊciwej instytucji tej Umawiajàcej si´
Strony, sà uwa˝ane za z∏o˝one w tym terminie, je˝eli
w tym samym terminie zosta∏y one z∏o˝one w∏aÊciwej
instytucji drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
(2) Wnioski, za˝alenia, odwo∏ania oraz inne dokumenty, o których mowa w ust´pie 1, w∏aÊciwa instytucja niezw∏ocznie przesy∏a do w∏aÊciwej instytucji drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
(3) Wniosek o przyznanie Êwiadczenia pieni´˝nego z∏o˝ony zgodnie z ustawodawstwem jednej Umawiajàcej si´ Strony jest uwa˝any za wniosek o przyznanie odpowiedniego Êwiadczenia zgodnie z ustawodawstwem drugiej Umawiajàcej si´ Strony, je˝eli
wnioskodawca poinformowa∏ lub z przedstawionej
przez niego dokumentacji wynika, ˝e by∏ ubezpieczony zgodnie z ustawodawstwem tej Umawiajàcej si´
Strony, chyba ˝e wnioskodawca wystàpi o odroczenie ustalenia prawa do emerytury lub renty zgodnie
z ustawodawstwem jednej z Umawiajàcych si´
Stron.
Artyku∏ 27
Zwolnienie z op∏at
i z uwierzytelniania dokumentów
(1) Zwolnienia z op∏at rejestracyjnych, ksi´gowych, skarbowych i konsularnych lub innych podobnych, przewidziane w przepisach prawnych ka˝dej
z Umawiajàcych si´ Stron, majà zastosowanie do
Êwiadectw i dokumentów wydawanych przez organy
administracji i instytucje drugiej Umawiajàcej si´
Strony dla stosowania niniejszej umowy.
(2) Âwiadectwa i dokumenty, jakie nale˝y z∏o˝yç
w celu stosowania niniejszej umowy, nie wymagajà
uwierzytelniania.
Artyku∏ 28
Uznawanie orzeczeƒ sàdu i decyzji
(1) Orzeczenia sàdu i decyzje, wydane przez w∏aÊciwe instytucje jednej Umawiajàcej si´ Strony, sà
uznawane przez drugà Umawiajàcà si´ Stron´.

(1) W∏aÊciwe w∏adze, instytucje ∏àcznikowe i w∏aÊciwe instytucje Umawiajàcych si´ Stron udzielajà sobie wzajemnej pomocy przy wykonywaniu postanowieƒ niniejszej umowy w taki sposób, jakby stosowa∏y w∏asne przepisy prawne. Pomoc ta jest bezp∏atna.

(2) Orzeczenia sàdu i decyzje, o których mowa
w ust´pie 1, nie sà uznawane, je˝eli takie uznanie by∏oby sprzeczne z ustawodawstwem drugiej Umawiajàcej si´ Strony.

(2) W∏aÊciwe w∏adze, instytucje ∏àcznikowe i w∏aÊciwe instytucje Umawiajàcych si´ Stron mogà bezpoÊrednio kontaktowaç si´ ze sobà, jak równie˝ z ka˝dà zainteresowanà osobà lub jej pe∏nomocnikiem.

(3) Orzeczenia sàdu i decyzje, uznane zgodnie
z ust´pami 1 i 2, sà wykonywane przez drugà Umawiajàcà si´ Stron´ zgodnie z ustawodawstwem tej Umawiajàcej si´ Strony.
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Artyku∏ 29
Badania lekarskie
Badania lekarskie, które sà wymagane przez ustawodawstwo jednej z Umawiajàcych si´ Stron, osób
majàcych miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na
terytorium drugiej Umawiajàcej si´ Strony przeprowadza instytucja miejsca zamieszkania lub pobytu na
wniosek i na koszt w∏aÊciwej instytucji. Koszty badaƒ
lekarskich nie sà zwracane, je˝eli sà wykonywane dla
instytucji obu Umawiajàcych si´ Stron.
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wiàzywane w drodze bezpoÊrednich negocjacji mi´dzy w∏aÊciwymi w∏adzami Umawiajàcych si´ Stron.
(2) Je˝eli rozwiàzanie sporu jest niemo˝liwe w trybie, o którym mowa w ust´pie 1, na wniosek jednej
lub obu Umawiajàcych si´ Stron zostaje on poddany
pod rozstrzygni´cie komisji arbitra˝owej, której sk∏ad
i zasady proceduralne sà uzgadniane w drodze wspólnej decyzji obu Umawiajàcych si´ Stron. Decyzje komisji arbitra˝owej sà wià˝àce i ostateczne.
Rozdzia∏ 2

Artyku∏ 30

Postanowienia przejÊciowe i koƒcowe

Ochrona danych osobowych

Artyku∏ 34

(1) Je˝eli zgodnie z niniejszà umowà w∏aÊciwe
w∏adze, instytucje ∏àcznikowe lub w∏aÊciwe instytucje
jednej umawiajàcej si´ Strony przekazujà dane osobowe w∏aÊciwym w∏adzom, instytucjom ∏àcznikowym
lub w∏aÊciwym instytucjom drugiej Umawiajàcej si´
Strony, przekazanie to dokonywane jest zgodnie
z przepisami prawnymi, które regulujà ochron´ danych osobowych Umawiajàcej si´ Strony dostarczajàcej dane. Ka˝de póêniejsze przekazywanie, przechowywanie lub niszczenie danych dokonywane jest
zgodnie z przepisami prawnymi o ochronie danych
obowiàzujàcymi na terytorium Umawiajàcej si´ Strony przyjmujàcej.
(2) U˝ycie danych osobowych dla innych celów ni˝
dotyczàce zabezpieczenia spo∏ecznego, zale˝y od zgody osoby zainteresowanej lub musi byç zgodne z przepisami prawnymi Umawiajàcej si´ Strony.
Artyku∏ 31

Postanowienia przejÊciowe
(1) Niniejsza umowa nie stanowi podstawy uznania roszczeƒ o wyp∏at´ Êwiadczeƒ pieni´˝nych za
okres przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie.
(2) Okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem ka˝dej z Umawiajàcych si´ Stron przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej umowy sà uwzgl´dniane przy ustalaniu prawa i wysokoÊci Êwiadczeƒ pieni´˝nych przyznawanych na mocy tej umowy.
(3) Âwiadczenia pieni´˝ne przyznane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej umowy mogà byç, na wniosek, ustalone ponownie, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, je˝eli jest to korzystniejsze dla
wnioskodawcy. Je˝eli wniosek zostanie z∏o˝ony w terminie dwóch lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
umowy, Êwiadczenia sà przyznawane od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej umowy.

Wyp∏ata Êwiadczeƒ pieni´˝nych
W∏aÊciwe instytucje ka˝dej z Umawiajàcych si´
Stron wyp∏acajà Êwiadczenia pieni´˝ne na mocy niniejszej umowy bezpoÊrednio osobom uprawnionym
majàcym miejsce zamieszkania na terytorium drugiej
Umawiajàcej si´ Strony w walucie urz´dowej swojego
paƒstwa, a w przypadku braku wymienialnoÊci tej waluty w innej walucie swobodnie wymienialnej.
Artyku∏ 32
J´zyk
(1) Dla stosowania niniejszej umowy w∏aÊciwe w∏adze, instytucje ∏àcznikowe i w∏aÊciwe instytucje Umawiajàcych si´ Stron kontaktujà si´ mi´dzy sobà w j´zyku urz´dowym ka˝dej z Umawiajàcych si´ Stron.
(2) Wniosek lub dokument nie zostanie odrzucony
na tej podstawie, ˝e jest sporzàdzony w j´zyku urz´dowym drugiej Umawiajàcej si´ Strony.
Artyku∏ 33
Rozwiàzywanie sporów
(1) Spory powsta∏e w zwiàzku z interpretacjà lub
stosowaniem postanowieƒ niniejszej umowy sà roz-

Artyku∏ 35
Obowiàzywanie umowy
(1) Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreÊlony. Ka˝da z Umawiajàcych si´ Stron mo˝e,
w drodze notyfikacji, wypowiedzieç niniejszà umow´
nie póêniej jednak ni˝ na trzy miesiàce przed up∏ywem
roku kalendarzowego. Niniejsza umowa traci moc
z dniem 1 stycznia roku nast´pujàcego bezpoÊrednio
po roku, w którym zosta∏a wypowiedziana.
(2) W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy
wszystkie prawa nabyte na mocy jej postanowieƒ zostajà zachowane.
Artyku∏ 36
Podpisanie i ratyfikacja
(1) Niniejsza umowa podlega ratyfikacji zgodnie
z przepisami prawnymi ka˝dej z Umawiajàcych si´
Stron.
(2) Umawiajàce si´ Strony informujà si´ wzajemnie w drodze notyfikacji o zakoƒczeniu procedur wymaganych dla wejÊcia w ˝ycie niniejszej umowy.
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(3) Niniejsza umowa wchodzi w ˝ycie pierwszego
dnia trzeciego miesiàca nast´pujàcego po dacie ostatniej notyfikacji, o której mowa w ust´pie 2.
(4) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej umowy traci moc Umowa o wspó∏pracy w dziedzinie polityki
spo∏ecznej mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà
a Ludowà Republikà Bu∏garii, podpisana w Warszawie
dnia 12 lipca 1961 r.
NA DOWÓD CZEGO ni˝ej podpisani, nale˝ycie do
tego upowa˝nieni przez swoje Rzàdy, podpisali niniejszà umow´.

Poz. 1231

SPORZÑDZONO w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.,
w dwóch oryginalnych egzemplarzach, ka˝dy w j´zykach polskim i bu∏garskim, przy czym oba teksty majà
jednakowà moc.
W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu
Republiki Bu∏garii
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Poz. 1231, 1232 i 1233

Po zaznajomieniu 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 28 lipca 2006 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
L. Kaczyƒski
L.S.
Prezes Rady Ministrów:
K. Marcinkiewicz
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE
z dnia 23 sierpnia 2006 r.
w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Bu∏garii
o zabezpieczeniu spo∏ecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2006 r. o ratyfikacji
Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà
Bu∏garii o zabezpieczeniu spo∏ecznym, podpisanej
w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 637),
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 lipca
2006 r. ratyfikowa∏ wy˝ej wymienionà umow´.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 umowy, wejdzie ona w ˝ycie dnia 1 listopada 2006 r.

Minister Spraw Zagranicznych: A. Fotyga

1233
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 12 wrzeÊnia 2006 r.
w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej delegowanych
do pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie Stra˝y Granicznej poza granicami paƒstwa
Na podstawie art. 147m pkt 1 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki otrzymywania, rodzaj waluty oraz wysokoÊç dodatków do uposa˝enia, Êwiadczeƒ z tytu∏u uszczerbku na zdrowiu i nale˝noÊci z tytu∏u krajowej lub zagranicznej podró˝y
s∏u˝bowej oraz innych nale˝noÊci pieni´˝nych zwiàzanych z delegowaniem funkcjonariusza Stra˝y Granicz-

nej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, do pe∏nienia
s∏u˝by w kontyngencie Stra˝y Granicznej poza granicami paƒstwa, zwanym dalej „kontyngentem”, wydzielonym do udzia∏u w realizacji zadaƒ, o których
mowa w art. 147c ustawy z dnia 12 paêdziernika
1990 r. o Stra˝y Granicznej, zwanej dalej „ustawà”.
§ 2. 1. Funkcjonariusz delegowany do pe∏nienia
s∏u˝by w kontyngencie, który w zwiàzku z podj´ciem
lub zakoƒczeniem pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie
uczestniczy w kraju w szkoleniu lub zgrupowaniu oraz
innych obowiàzkowych zaj´ciach lub czynnoÊciach,

