
Warszawa, dnia 30 lipca 2008 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy

o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą,

podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

(druk senacki nr 225)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na ratyfikację przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą

Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 roku (określanej w dalszej

części opinii jako "Umowa").

Umowa ma na celu zapewnienie koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego i

opiera się na 4 podstawowych zasadach takiej koordynacji: zasadzie równego traktowania,

zasadzie swobodnego transferu świadczeń, zasadzie jedności stosowanego ustawodawstwa

oraz zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia (zatrudnienia).

Postanowienia Umowy będą miały zastosowanie do pracowników i osób pracujących

na własny rachunek, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu na terytorium każdej ze

Stron, jak również członków ich rodzin i innych osób uprawnionych.

Umowa wprowadza, w odniesieniu do danej pracy wykonywanej na terytorium

Strony, zasadę obowiązywania ustawodawstwa tej Strony.

W zakresie świadczeń emerytalno-rentowych Umowa przesądza, że uprawnienia do

tych świadczeń będą ustalane z uwzględnieniem łączonych okresów ubezpieczenia

przebytych w obydwu państwach. Koszty ustalonych świadczeń obciążą instytucje

ubezpieczeniowe Polski i Kanady proporcjonalnie do okresów ubezpieczenia przebytych w

danym państwie.

Zakres przedmiotowy Umowy obejmuje po stronie polskiej, oprócz emerytur i rent, także

świadczenia z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych oraz zasiłki pogrzebowe.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W wypadku wypowiedzenia Umowy

jej postanowienia będą miały zastosowanie do uprawnień nabytych w okresie jej

obowiązywania.
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Materia uregulowana Umową dotyczy kwestii unormowanych w ustawach: o

systemie ubezpieczeń społecznych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, o ubezpieczeniu

społecznym rolników, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób

zawodowych oraz o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w

szczególnych okolicznościach. Z tego względu związanie się nią przez Rzeczpospolitą Polską

następuje w drodze ratyfikacji przez Prezydenta RP, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie,

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji RP.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Rządowy projekt opiniowanej ustawy (druk sejmowy nr 658) był przedmiotem prac

sejmowych w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Sejm uchwalił ustawę na 20 posiedzeniu w dniu 25 lipca 2008 r. w brzmieniu zawartym w

projekcie.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa ratyfikacyjna nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Agata Karwowska-Sokołowska

główny legislator


