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Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu 

dnia 3 czerwca 2015 r. 

(druk nr 145) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 

2015 r.  

W dniu 2 kwietnia 2008 r. została podpisana dwustronna Umowa o zabezpieczeniu 

społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, która weszła w życie z dniem 

1 października 2009 r. Umowa ta umożliwia Polonii zamieszkałej w Kanadzie oraz osobom 

zamieszkałym w RP posiadającym okresy ubezpieczenia przebyte w Kanadzie nabywanie 

prawa do polskich i kanadyjskich świadczeń objętych zakresem przedmiotowym Umowy. 

Kanadyjska prowincja Quebec posiada własny system zabezpieczenia społecznego, 

którego podstawą jest Plan Emerytalno-Rentowy Quebecu (Quebec Pension Plan). Tym 

samym osoby zamieszkałe i zatrudnione na terytorium prowincji Quebec nie są objęte 

działaniem Planu Emerytalno-Rentowego Kanady, lecz Planu Emerytalno-Rentowego 

Quebecu ). W efekcie polsko-kanadyjska Umowa o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie 

nabywania prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego, nie ma zastosowania do osób 

objętych Planem Emerytalno-Rentowym Quebecu. 

W celu zagwarantowania polskim obywatelom objętym systemem zabezpieczenia 

społecznego prowincji Quebec korzyści, jakie niesie ze sobą dwustronna umowa 
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o zabezpieczeniu społecznym, konieczne jest zawarcie przez władze RP odpowiedniego aktu 

prawnego bezpośrednio z władzami tej prowincji. 

Porozumienie odpowiada standardom międzynarodowym w dziedzinie zabezpieczenia 

społecznego. Jest ono oparte na podstawowych zasadach koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego.  

Jako podmiot prawa międzynarodowego, Rzeczpospolita Polska uznaje Kanadę, a nie jej 

prowincję Quebec. Porozumienie zawiera postanowienia dotyczące ubezpieczenia 

społecznego, które w polskim porządku prawnym stanowią materię uregulowaną ustawowo. 

Podejmując decyzję w sprawie zawarcia porozumienia wzięto pod uwagę art. 27 Umowy 

o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, dopuszczający 

zawarcie porozumienia między Polską, a prowincją kanadyjską, jeśli nie będzie ono 

sprzeczne z tą umową oraz opinię ekspertów wskazującą, że Quebec posiada ograniczoną 

podmiotowość międzynarodową, w ramach swoich kompetencji wynikających z prawa 

wewnętrznego Kanady. 

Porozumienie dotyczy spraw uregulowanych w polskim porządku prawnym ustawą. 

Z tych względów zasadnym jest tryb związania Polski umową za uprzednią zgodą na 

ratyfikację wyrażoną w ustawie (art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 13 kwietnia 2016 r. Prace nad ustawa prowadziły Komisja 

Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Spraw Zagranicznych. Komisje nie wprowadziły 

zmian do projektu. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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