
Warszawa, dnia 29 lipca 2008 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym

między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki,

podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

(druk nr 226)

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 Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie w dniu 2 kwietnia

2008 r.

Przedmiotowa umowa międzynarodowa ma zapewnić koordynację systemów

zabezpieczenia społecznego pomiędzy umawiającymi się Stronami, uwzględniając standardy

międzynarodowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego oraz podstawowe zasady:

równego traktowania, swobodnego eksportu świadczeń, jedności stosowanego prawa oraz

sumowania okresów ubezpieczenia. Podmiotowy zakres Umowy obejmuje osoby, które

podlegają lub podlegały ustawodawstwu jednej lub obu Stron, a także członków ich rodzin.

Zakres przedmiotowy Umowy po stronie polskiej obejmuje następujące świadczenia:

emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania

oraz renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także zasiłki pogrzebowe,

natomiast po stronie amerykańskiej świadczenia przysługujące na podstawie przepisów prawa

regulujących federalny system ubezpieczeń emerytalnych, rodzinnych oraz z tytułu

niezdolności do pracy.

Regulacja zapobiega przypadkom podwójnego ubezpieczenia osób pracujących

w jednym z państw oraz przypadkom braku ubezpieczenia społecznego (kolizja pozytywna i

negatywna przepisów ustawowych), umożliwia transfer świadczeń dla osób uprawnionych

zamieszkujących na terytorium drugiego państwa - Strony oraz umożliwia sumowanie

okresów ubezpieczenia nabytych zgodnie z prawodawstwem każdego z państw - Stron.
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Zakres uregulowań Umowy oraz brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji RP,

wskazują na to, że związanie się Umową przez Rzeczpospolitą Polską powinno nastąpić w

drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między

Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2

kwietnia 2008 r. (druk sejmowy nr 659) 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 przedstawionym w projekcie.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Renata Bronowska

Główny legislator


