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świadczeń: emerytalno-rentowych oraz z tytułu: choroby i macierzyństwa, a także wypadków 

przy pracy i choroby zawodowej, a ponadto - zasiłków pogrzebowych. 

Zasady ustalania prawa do świadczeń oraz ich wypłaty będą obowiązywały od wejścia 

w życie Umowy, przy czym okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem 

każdej umawiającej się strony będą uwzględniane przy ustalaniu prawa i wysokości 

świadczeń przyznawanych na jej podstawie. 

Ustawa, o której mowa w druku nr 204 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

Z uwagi na zakres uregulowań Umowy oraz brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji 

RP (sprawy regulowane w ustawie), podlega ona ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy stanowił przedłożenie rządowe, które wpłynęło do Sejmu w dniu 

24 lipca 2012 r. W pierwszym czytaniu był rozpatrywany przez Sejmową Komisję Polityki 

Społecznej i Rodziny oraz Komisję Spraw Zagranicznych. Komisje na wspólnym posiedzeniu 

przyjęły sprawozdanie, w którym wniosły o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek. 

Drugie czytanie odbyło się na 22. posiedzeniu Sejmu.  

W toku prac legislacyjnych, zarówno na etapie prac Komisji, jak i podczas posiedzeniu 

Sejmu, podkreślano znaczenie zawarcia Umowy dla rozwoju współpracy gospodarczej 

pomiędzy Polską a Ukrainą oraz spełnienie oczekiwań społecznych dotyczących 

zabezpieczenia społecznego (możliwość sumowania polskich i ukraińskich okresów 

ubezpieczenia – jako istotne z punktu widzenia prawa do nabycia świadczeń emerytalno-

rentowych, a także wyeliminowanie podwójnego opłacania przez pracodawcę składek na 

ubezpieczenie społeczne do systemu polskiego i ukraińskiego za pracowników delegowanych 

z Polski na Ukrainę). 

Ustawa została przyjęta przez Sejm w dniu 10 października br.większością głosów 433 

(nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał). 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Główny  legislator 

Bożena Langner 


