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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o ratyfikacji Porozumienia  
o zabezpieczeniu społecznym między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Rządem Quebecu, podpisanego  
w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 
U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu 

dnia 3 czerwca 2015 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę 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. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



Projekt 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

W dniu 3 czerwca 2015 r. w Quebecu zostało podpisane Porozumienie  

o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Quebecu, w następującym brzmieniu: 

Po zaznajomieniu się z powyższym Porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej 

Polskiej oświadczam, że: 

− zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim 

zawartych, 

− jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, 

− będzie niezmiennie zachowywane. 

Na dowód czego został wydany akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia  

 

 

PREZYDENT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 



UZASADNIENIE 

1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem 

  Prawo do zabezpieczenia społecznego należy do podstawowych praw człowieka. 

Realizacji tego prawa służą przede wszystkim krajowe (wewnętrzne) systemy 

zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw. Jednakże systemy te nie zawsze są 

w stanie zapewnić pełną ochronę, szczególnie osobom zmieniającym, w czasie swojej 

aktywności zawodowej, miejsce zatrudnienia lub zamieszkania. Dlatego też 

międzynarodowym standardem w zakresie zabezpieczenia społecznego jest zawieranie 

przez państwa dwustronnych lub wielostronnych umów, które tworzą podstawy 

koordynacji systemów funkcjonujących w umawiających się państwach, zapewniając 

tym samym skuteczną ochronę swoim obywatelom.  

Podstawy prawne dające gwarancję, że zmiana miejsca zatrudnienia lub 

zamieszkania nie wpłynie negatywnie na sytuację obywatela w zakresie zabezpieczenia 

społecznego nie tylko dają ochronę zainteresowanym, ale także pozytywnie oddziałują 

na budowę zaufania obywatela do państwa oraz przyczyniają się do większej 

aktywności w zakresie poszukiwania zatrudnienia poza jego granicami. Gwarancje 

takiej ochrony ubezpieczeniowej już mają polscy obywatele podejmujący zatrudnienie 

lub przemieszczający się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, a także 

państw, z którymi łączą Rzeczpospolitą Polską (RP) dwustronne umowy 

o ubezpieczeniu/zabezpieczeniu społecznym. Gwarancji tych nadal jednak nie ma wielu 

polskich obywateli zamieszkałych lub podejmujących zatrudnienie poza granicami 

naszego kraju. Do października 2009 r. grupą osób pozbawionych takich gwarancji była 

Polonia zamieszkała w Kanadzie. Jednakże dzięki aktywności i zaangażowaniu tej 

grupy osób na rzecz uregulowania wzajemnych, polsko-kanadyjskich, stosunków 

w zakresie zabezpieczenia społecznego sytuacja uległa zmianie. 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.1) Umowa ta, zarówno Polonii zamieszkałej w Kanadzie, jak też osobom 

zamieszkałym w RP posiadającym okresy ubezpieczenia przebyte w Kanadzie, 

                                                           
1) Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą (Dz. U. z 2009 r. Nr 133, 

poz. 1095). 
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umożliwia nabywanie prawa do polskich i kanadyjskich świadczeń objętych zakresem 

przedmiotowym Umowy, czyli: 

– po Stronie polskiej prawa do: emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent 

z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, jednorazowych 

odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, rent 

rodzinnych, zasiłków pogrzebowych, 

– po Stronie kanadyjskiej prawa do świadczeń należnych na podstawie ustawy 

zabezpieczenia emerytalnego (Old Age Security Act) oraz Planu Emerytalno- 

-Rentowego Kanady (Canada Pension Plan). 

Należy jednak zauważyć, że największa pod względem terytorialnym i druga co do 

wielkości pod względem liczby ludności, 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 Quebecu2). 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 trakcie negocjacji polsko-kanadyjskiej Umowy, władze Kanady wielokrotnie 

wskazywały na fakt funkcjonowania w kanadyjskiej prowincji Quebec odrębnego 

systemu zabezpieczenia społecznego, który nie jest objęty zakresem przedmiotowym 

polsko-kanadyjskiej Umowy, jak też zakresem przedmiotowym jakiejkolwiek innej 

dwustronnej umowy o zabezpieczeniu społecznym zawieranej przez władze Kanady. 

Podkreślano, że w celu zagwarantowania polskim obywatelom objętym systemem 

zabezpieczenia społecznego prowincji Quebec korzyści, jakie niesie ze sobą 

dwustronna umowa o zabezpieczeniu społecznym, konieczne jest zawarcie przez 

władze RP odpowiedniego aktu prawnego bezpośrednio z władzami tej prowincji. 

                                                           
2) „…kompetencje w dziedzinie świadczeń emerytalnych przysługują zarówno kanadyjskim władzom federalnym, jak 

i władzom prowincji. Jednakże, jeżeli dany zakres spraw jest normowany przez prawo prowincji, to wówczas 
przeważa ono i nie może zostać przez prawo federalne uchylone. Tak wyrażoną zasadę subsydiarności potwierdza 
praktyka. Otóż, kiedy w roku 1965 kanadyjskie władze federalne uchwaliły Plan Emerytalno-Rentowy Kanady 
prowincja Quebec odmówiła uczestnictwa w nim. W rezultacie jest on stosowany na całym terytorium Kanady 
z wyłączeniem tej prowincji. Quebec skorzystał z przysługującej mu na podstawie art. 94a Aktu Konstytucyjnego 
możliwości wyłączenia się spod tego planu i powołał własny plan emerytalno-rentowy” – wyciąg z opinii 
w sprawie zawarcia umowy między Rzecząpospolitą Polską a prowincją Quebec w zakresie zabezpieczenia 
społecznego; sporządził prof. dr hab. Zdzisław Kędzia oraz mgr Jan Łukomski. 
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W celu umożliwienia zawarcia takiego aktu prawnego, na życzenie Strony kanadyjskiej, 

w Umowie umieszczono art. 27 o następującej treści: 

„Odpowiednia władza Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowincji Kanady mogą zawierać 

porozumienia dotyczące jakichkolwiek kwestii zabezpieczenia społecznego 

pozostających w Kanadzie w gestii ustawodawstwa prowincji, jeżeli porozumienia te nie 

są niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy”. 

Treść art. 27 polsko-kanadyjskiej Umowy, w ocenie Strony kanadyjskiej, stanowi 

odpowiednie upoważnienie do zawierania przez władze RP oraz władze prowincji 

Kanady porozumień w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym upoważnienie do 

zawarcia Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym, obejmującego pozostający 

w gestii władz prowincji Quebec Plan Emerytalno-Rentowy Quebecu. 

Niewątpliwie część Polonii zamieszkałej w Kanadzie, która domagała się 

uregulowania polsko-kanadyjskich stosunków w zakresie zabezpieczenia społecznego, 

objęta jest systemem zabezpieczenia społecznego prowincji Quebec. W związku z tym, 

ta część Polonii pozbawiona jest możliwości korzystania z postanowień polsko- 

-kanadyjskiej Umowy, umożliwiających nabywanie prawa do świadczeń emerytalno- 

-rentowych za okresy ubezpieczenia zgromadzone w Planie Emerytalno-Rentowym 

Quebecu. Fakt, że Polonia zamieszkała na terytorium prowincji Quebec jest 

pozbawiona możliwości korzystania z zasady sumowania okresów ubezpieczenia, 

niejednokrotnie przesądzającej o uzyskaniu, bądź nie, prawa do świadczeń emerytalno- 

-rentowych, wzbudza niezadowolenie tej grupy osób oraz naraża RP na zarzut 

nierównego traktowania Polonii zamieszkałej w Kanadzie. Pozytywne rozwiązanie tej 

sytuacji, przez zawarcie stosownego porozumienia, leży więc w interesie zarówno 

samych zainteresowanych, jak i RP. Zawarcie dwustronnego porozumienia 

umożliwiającego nabywanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, przez 

obywateli polskich objętych systemem zabezpieczenia społecznego kanadyjskiej 

prowincji Quebec, będzie spełnieniem społecznych oczekiwań w tym zakresie, jak 

również działaniem na rzecz budowy pozytywnego wizerunku RP wśród Polonii 

zamieszkałej na terytorium prowincji Quebec. 

Uwzględniając powyższe, związanie odpowiednich władz RP i prowincji Quebec 

Porozumieniem o zabezpieczeniu społecznym należy uznać za celowe i uzasadnione. 
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2. Dotychczasowy stan prawny 

Pomiędzy Rządem RP a Rządem prowincji Quebec dotychczas nie było regulacji 

prawnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Dlatego też przy ustalaniu prawa 

i wysokości świadczeń pieniężnych, takich jak emerytury i renty, instytucje 

ubezpieczeniowe każdej ze Stron biorą pod uwagę jedynie okresy ubezpieczenia 

przebyte na podstawie własnego ustawodawstwa. Wobec braku stosownych regulacji 

dwustronnych, dla ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości, należnych za okresy 

opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, nie jest możliwe sumowanie okresów 

przebytych pod działaniem ustawodawstwa każdej ze Stron. W efekcie liczna grupa 

Polonii zamieszkałej na terytorium prowincji Quebec nie może uzyskać prawa do 

polskich świadczeń emerytalnych i rentowych, ani przy zastosowaniu wyłącznie 

polskiego ustawodawstwa wewnętrznego, ani przy zastosowaniu, stanowiącej standard 

w dwustronnych uregulowaniach o zabezpieczeniu społecznym, zasady sumowania 

okresów ubezpieczenia przebytych w RP i w Quebecu. 

3. Projektowany stan prawny 

Przedstawione Porozumienie odpowiada standardom międzynarodowym 

w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Jest ono oparte na podstawowych zasadach 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj.: 

- zasadzie równego traktowania – zgodnie z którą osoby objęte zakresem 

podmiotowym Porozumienia podlegają zobowiązaniom ustawodawstwa drugiej 

Strony i są uprawnione do świadczeń przewidzianych przez to ustawodawstwo na 

tych samych warunkach, jak obywatele tej drugiej Strony, czyli odpowiednio 

obywatele RP lub Kanady (art. 4 Porozumienia), 

- zasadzie zachowania praw nabytych (transferu/eksportu świadczeń) – zgodnie 

z którą świadczenia pieniężne nabyte zgodnie z ustawodawstwem jednej ze Stron 

lub na mocy Porozumienia nie mogą być zmniejszane, zmieniane, zawieszane ani 

wstrzymywane wyłącznie z tego powodu, że osoba uprawniona do tych świadczeń 

ma miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Strony (art. 5 Porozumienia), 

- zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia – zgodnie z którą, jeżeli to 

konieczne, następuje sumowanie okresów ubezpieczenia przebytych pod działaniem 

ustawodawstwa każdej ze Stron, które w myśl tego ustawodawstwa wymagane są do 
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nabycia lub zachowania prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego (art. 10 

Porozumienia). 

Zakres podmiotowy Porozumienia obejmuje każdą osobę, która podlega lub 

podlegała ustawodawstwu jednej lub każdej ze Stron, oraz osoby, których prawa 

wynikają z praw osób, które podlegają lub podlegały ustawodawstwu jednej lub każdej 

ze Stron (art. 3 Porozumienia). 

Zakres przedmiotowy Porozumienia, poza uregulowaniami dotyczącymi 

ustawodawstwa właściwego, zgodnie z art. 2, obejmuje: 

– po Stronie RP – świadczenia z tytułu: starości (emerytury), niezdolności do pracy 

(renty), wypadków przy pracy i chorób zawodowych (renty, odszkodowania), 

śmierci (renty rodzinne, zasiłki pogrzebowe),3)  

– po Stronie Quebecu – świadczenia objęte Planem Emerytalno-Rentowym 

Quebecu (emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne) oraz świadczenia z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  

Wobec powyższego, Porozumienie zawiera także merytoryczne uregulowania 

odnoszące się do poszczególnych kwestii objętych jego zakresem przedmiotowym. Są 

to uregulowania dotyczące: 

a) ustawodawstwa właściwego (art. 6–9 Porozumienia) 

W tym zakresie podstawową zasadą jest zasada obowiązywania jednego 

ustawodawstwa. Zgodnie z tą zasadą, osoby objęte zakresem podmiotowym 

Porozumienia, w odniesieniu do danej pracy, podlegają wyłącznie ustawodawstwu 

jednej Strony (art. 6 pkt a) Porozumienia). Natomiast osoby pracujące na własny 

rachunek, zamieszkałe na terytorium jednej ze Stron, które pracują na własny rachunek 

na terytorium drugiej Strony lub obydwu Stron, podlegają, w odniesieniu do tej pracy, 

wyłącznie ustawodawstwu pierwszej Strony, tj. ustawodawstwu Strony miejsca 

zamieszkania (art. 6 pkt b) Porozumienia). 

Pewne wyjątki od powyższych zasad podstawowych regulują postanowienia art. 7 

i art. 8 Porozumienia. Wynikają one z charakteru lub specyfiki wykonywanej pracy 

i dotyczą pracowników delegowanych do wykonywania pracy na terytorium drugiej 

                                                           
3) Tak, jak w przypadku polsko-kanadyjskiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym, zakres przedmiotowy 

Porozumienia nie obejmuje postanowień dotyczących świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, zasiłków dla 
bezrobotnych, zasiłków rodzinnych, a także świadczeń rzeczowych (zdrowotnych). 
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Strony oraz osób zatrudnionych w administracji państwowej. Wyjątkiem, który 

w przypadku tego typu umów dwustronnych ma najczęstsze zastosowanie, jest 

uregulowanie dotyczące pracowników delegowanych. Zgodnie z nim pracownik polski, 

który zostanie oddelegowany przez swojego pracodawcę do pracy w Quebecu, przez 

okres do 60 miesięcy, w zakresie zabezpieczenia społecznego, nadal będzie podlegał 

ustawodawstwu polskiemu, a nie ustawodawstwu Quebecu – co wynikałoby z zasady 

ogólnej wyrażonej w art. 6 pkt a Porozumienia. Takie uregulowanie pozwoli na 

pozostawienie pracownika w dotychczas mającym do niego zastosowanie systemie 

zabezpieczenia społecznego, bez konieczności jego zmiany na okres delegowania. 

Uregulowanie to będzie stosowane także w drugą stronę, tj. w odniesieniu do 

pracowników delegowanych do pracy z Quebecu do RP. Dodatkowo, w wyjątkowych 

sytuacjach, za zgodą władz właściwych lub instytucji przez nie upoważnionych, będzie 

istniała możliwość przedłużenia okresu delegowania pracownika. 

Porozumienie zawiera także upoważnienie do ewentualnego ustanowienia innych 

wyjątków od uregulowań zaproponowanych w art. od 6 do 8 ust. 2 i 3, jeżeli wyjątek 

taki byłby w interesie danej osoby lub kategorii (grupy) osób. 

b) świadczeń emerytalno-rentowych (art. 10–14 Porozumienia) 

W tym zakresie Porozumienie przewiduje, że uprawnienia do polskich świadczeń 

emerytalno-rentowych będą ustalane z uwzględnieniem łączonych okresów 

ubezpieczenia przebytych w RP i Quebecu, przy czym koszty tak ustalanych świadczeń 

będą obciążały instytucje ubezpieczeniowe Polski, proporcjonalnie do okresów 

ubezpieczenia przebytych zgodnie z ustawodawstwem polskim. Wysokość tych 

świadczeń będzie ustalana według następujących zasad: 

– w przypadkach gdy okresy ubezpieczenia przebyte tylko w RP dają prawo do 

emerytury lub renty w myśl polskich przepisów, wówczas ubezpieczony otrzyma 

świadczenie wyliczone tylko na podstawie tych okresów ubezpieczenia, 

– w przypadkach gdy okresy ubezpieczenia przebyte w RP nie dają prawa do polskiej 

emerytury lub renty, instytucja polska ustala prawo do świadczenia na podstawie 

sumy okresów ubezpieczenia przebytych w RP i w Quebecu i wypłaca je 

w wysokości odpowiadającej sumie własnych okresów ubezpieczenia do ich sumy 

uzyskanej w każdej ze Stron. 
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Obowiązek stosowania zasady „pro rata temporis” (proporcji okresów), 

tj. ustalanie częściowych świadczeń emerytalno-rentowych z zastosowaniem zasady 

sumowania okresów, będzie obligatoryjny tylko w tych przypadkach, gdy jest to dla 

zainteresowanego konieczne lub korzystniejsze (art. 13 ust. 1 Porozumienia). 

Zgodnie z Porozumieniem możliwe będzie uwzględnianie do prawa do świadczeń 

emerytalno-rentowych także okresów ubezpieczenia przebytych w państwie trzecim. 

Będzie to możliwe, jeżeli okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem 

każdej ze Stron Porozumienia będą niewystarczające dla przyznania prawa do 

świadczenia, a osoba zainteresowana posiada okresy ubezpieczenia przebyte w państwie 

trzecim, z którym zarówno RP, jak i Quebec wiążą instrumenty zabezpieczenia 

społecznego przewidujące sumowanie okresów ubezpieczenia (art. 12 Porozumienia). 

Porozumienie reguluje także sytuację, w której dana osoba, zgodnie 

z ustawodawstwem jednej ze Stron, posiada okres ubezpieczenia krótszy niż jeden rok. 

W takim przypadku instytucja właściwa tej Strony nie jest zobowiązana do przyznania 

prawa do emerytury lub renty, jeżeli zgodnie ze stosowanym przez nią 

ustawodawstwem, przyznanie prawa do świadczenia, w oparciu o tak krótki okres 

ubezpieczenia, nie jest możliwe. Okres ten zostanie natomiast uwzględniony, w celu 

nabycia prawa do świadczenia, przez instytucję właściwą drugiej Strony, jeżeli, po 

zastosowaniu postanowień Tytułu III Rozdziału 1 Porozumienia, czyli zsumowaniu 

okresów ubezpieczenia, powstanie prawo do emerytury lub renty.  

Polskie świadczenia emerytalno-rentowe przyznawane na podstawie 

Porozumienia będą obliczane wyłącznie z zastosowaniem zarobków uzyskanych 

zgodnie z ustawodawstwem RP oraz składek odprowadzonych zgodnie 

z ustawodawstwem RP. 

c) świadczeń z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych (art. 15–17 

Porozumienia) 

W tym zakresie Porozumienie przewiduje, że prawo do świadczeń z tytułu 

wypadków przy pracy będzie ustalane zgodnie z ustawodawstwem, które miało 

zastosowanie w chwili zaistnienia wypadku.  

Prawo do świadczeń z tytułu chorób zawodowych, w myśl art. 15 ust. 2 

Porozumienia, będzie ustalane zgodnie z ustawodawstwem, które miało zastosowanie 

w czasie wykonywania pracy, w wyniku której powstała choroba zawodowa. Jeżeli 
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narażenie na to samo ryzyko powstania choroby zawodowej miało miejsce na podstawie 

ustawodawstwa jednej i drugiej Strony, wówczas ustawodawstwem mającym 

zastosowanie będzie ustawodawstwo tej Strony, na której terytorium wnioskodawca ma 

miejsce zamieszkania w dniu złożenia wniosku o świadczenie. Jeżeli przyznanie 

świadczeń z tytułu choroby zawodowej, zgodnie z ustawodawstwem jednej ze Stron, 

jest uzależnione: 

– od stwierdzenia danej choroby zawodowej po raz pierwszy na terytorium jednej 

Strony, warunek ten będzie uważany za spełniony także, jeżeli choroba ta zostanie 

stwierdzona po raz pierwszy na terytorium drugiej Strony, 

– od wykonywania pracy, która tę chorobę spowodowała przez określony czas, 

uwzględnione zostaną także okresy, podczas których taka praca była wykonywana 

na terytorium drugiej Strony. 

Porozumienie reguluje także sytuację pogłębienia się choroby zawodowej. 

Podstawową zasadą jest, że jeżeli prawo do świadczenia z tytułu choroby zawodowej 

powstało zgodnie z ustawodawstwem jednej Strony, to odpowiedzialność za wypłatę 

świadczenia z tytułu pogłębienia się tej choroby ponosi instytucja właściwa tej Strony, 

nawet jeżeli pogłębienie choroby nastąpiło w chwili, gdy osoba podlegała 

ustawodawstwu drugiej Strony, o ile nie wykonywała tam pracy narażającej ją na 

chorobę zawodową (art. 17 Porozumienia). Natomiast, w sytuacji gdy pogłębienie się 

choroby zawodowej u osoby otrzymującej świadczenie z tytułu tej choroby zgodnie 

z ustawodawstwem jednej Strony nastąpi podczas wykonywania na terytorium drugiej 

Strony pracy, która może spowodować pogłębienie się choroby zawodowej wówczas, 

zgodnie z art. 17 ust. 2 Porozumienia: 

– instytucja właściwa pierwszej Strony nadal wypłaca przyznane świadczenie nie 

uwzględniając pogłębienia się choroby zawodowej, 

– instytucja właściwa drugiej Strony, której ustawodawstwu podlegała osoba w czasie 

wykonywania pracy mogącej spowodować pogłębienie się choroby zawodowej, 

przyznaje świadczenie w wysokości różnicy między wysokością świadczenia, które 

przysługuje po pogłębieniu się choroby zawodowej, a wysokością świadczenia, 

które przysługiwałoby przed pogłębieniem się choroby zawodowej, zgodnie 

z obowiązującym ją ustawodawstwem. 
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d) zasiłków pogrzebowych i świadczeń z tytułu śmierci (art. 18 Porozumienia) 

Zgodnie z Porozumieniem prawo do zasiłku pogrzebowego (w przypadku Polski) 

i świadczenia z tytułu śmierci (w przypadku Quebecu) będzie ustalane i przyznawane 

przez instytucję właściwą każdej ze Stron, zgodnie ze stosowanym przez nią 

ustawodawstwem. Jeżeli nabycie prawa do tego typu świadczenia, zgodnie 

z ustawodawstwem jednej ze Stron, będzie zależne od posiadania określonego okresu 

ubezpieczenia, wówczas możliwe będzie zastosowanie, wskazanej w art. 10 

Porozumienia, zasady sumowania okresów. 

Proponowane zasady ustalania prawa do świadczeń objętych zakresem 

przedmiotowym Porozumienia oraz ich wypłaty będą obowiązywały od dnia wejścia 

w życie Porozumienia. Postanowienia Porozumienia nie będą uzasadniały roszczeń 

o wypłatę świadczeń za okres przed jego wejściem w życie, ale okresy ubezpieczenia 

przebyte zgodnie z ustawodawstwem każdej ze Stron przed dniem wejścia w życie 

Porozumienia będą uwzględniane przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń 

przyznawanych na jego podstawie. 

Porozumienie zawiera także uregulowania administracyjne, odnoszące się np. do: 

wymiany informacji i wzajemnej pomocy administracyjnej (art. 20 Porozumienia), 

badań lekarskich (art. 21 Porozumienia), zwolnienia z opłat lub ich zmniejszenia 

(art. 23 Porozumienia), języka komunikacji (art. 24 Porozumienia), składania 

wniosków, zawiadomień i odwołań (art. 25 Porozumienia), wypłaty świadczeń (art. 26 

Porozumienia), rozstrzygania sporów (art. 27 Porozumienia). W Porozumieniu 

umieszczono także dość szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych 

osobowych (art. 22 Porozumienia). Tak rozbudowane uregulowania w tym zakresie 

zostały wprowadzone do Porozumienia na życzenie Quebecu, jednakże po uzgodnieniu 

z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych4). 

4. Skutki wejścia w życie Porozumienia 

Chcąc określić przewidywane skutki wejścia w życie Porozumienia 

o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Quebecu należy stwierdzić, że przyjęcie i wprowadzenie w życie zaproponowanych 

uregulowań przede wszystkim umożliwi uwzględnianie okresów ubezpieczenia 

objętych Planem Emerytalno-Rentowym Quebecu, w celu ustalania prawa i wysokości 
                                                           
4) Pismo z dnia 18 stycznia 2013 r. (znak: DOLiS-033-584/12/TG/3182/13). 
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polskich świadczeń emerytalno-rentowych (i odwrotnie) oraz zapewni ochronę przed 

utratą praw przysługujących z zabezpieczenia społecznego, nabytych w części lub 

całości na terytorium drugiej Strony. 

Wejście w życie Porozumienia będzie oczywiście wiązało się z określonymi 

skutkami finansowymi. Przedstawienie precyzyjnych wyliczeń w tym zakresie nie jest 

możliwe. Jednakże warto zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

a) skutki finansowe dla budżetu państwa 

Spośród świadczeń objętych zakresem przedmiotowym Porozumienia żadne, 

w sposób bezpośredni, nie podlegają finansowaniu ze środków budżetu państwa. 

Jednakże, z uwagi na to, że przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

z których środków finansowane są wypłaty świadczeń, pochodzą również z dotacji 

budżetu państwa (w przypadku Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego dotacja z budżetu państwa stanowi główne źródło jego 

przychodów), wejście w życie Porozumienia może potencjalnie spowodować wzrost 

kwoty dotacji budżetowej. Wyliczenie dokładnych skutków finansowych w tym 

zakresie, wobec braku niezbędnych danych, nie jest możliwe. Jednakże, biorąc pod 

uwagę szacowane skutki finansowe wejścia w życie Porozumienia dla wymienionych 

funduszy ubezpieczeniowych oraz poziom dotacji z budżetu państwa do tych funduszy 

według danych z roku 2012, można założyć, że: 

– dotacja z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie około 

1 790 000 zł (22,7% z 7 900 0005), 

– dotacja z budżetu państwa do Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego wyniesie około 278 000 zł (91% z 306 000 zł). 

b) skutki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego 

Żadne świadczenia objęte zakresem przedmiotowym Porozumienia nie są 

finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też wejście 

w życie Porozumienia nie będzie miało wpływu na finanse jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

                                                           
5) Przy założeniu, że wszystkie zasiłki pogrzebowe zostaną sfinansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
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c) skutki finansowe dla funduszy ubezpieczeniowych 

Zakres przedmiotowy Porozumienia oznacza, że skutki jego wejścia w życie 

mogą mieć wpływ na fundusze ubezpieczeniowe, tj.: Fundusz Ubezpieczeń 

Społecznych oraz Fundusz Emerytalno-Rentowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. W tym kontekście wejście w życie Porozumienia może spowodować 

wzrost kosztów wypłaty świadczeń należnych z polskiego systemu zabezpieczenia 

społecznego, do których prawo, bez wejścia w życie Porozumienia, nie powstałoby. 

Kwestia ta dotyczy osób objętych tzw. „starym systemem emerytalnym”, które 

posiadają okresy ubezpieczenia przebyte w RP, ale w wymiarze zbyt krótkim dla 

przyznania prawa do polskich świadczeń długoterminowych (emerytur, rent). Po 

wejściu w życie Porozumienia i zastosowaniu zasady sumowania okresów, część z tych 

osób uzyska prawo do polskich świadczeń emerytalno-rentowych. Oczywiście liczba 

osób, posiadających okresy ubezpieczenia w RP i w Quebecu, która po ich zsumowaniu 

uzyska prawo do polskich świadczeń nie jest znana. W związku z tym wydatki 

związane z przyznaniem prawa do tych świadczeń trudno jest przewidzieć. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że szacunki w tym zakresie zostały sporządzone dla potrzeb 

związania RP Umową o zabezpieczeniu społecznym z Kanadą. Wyliczenia te, wobec 

ówczesnego braku informacji na temat potrzeby zawarcia odrębnego uregulowania 

z prowincją Quebec, zostały sporządzone dla całego terytorium Kanady, czyli 

uwzględniały także tę część Polonii, która mieszka na terytorium prowincji Quebec oraz 

potencjalnych świadczeniobiorców, którzy byliby uprawnieni do świadczeń 

przyznanych po zsumowaniu okresów ubezpieczenia przebytych w RP i w Quebecu6). 

Dlatego też, Porozumienia z Quebekiem nie można, tak jak każdej innej zawieranej 

                                                           
6) W uzasadnieniu wniosku o ratyfikację Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską 

a Kanadą na temat skutków finansowych wejścia w życie tej Umowy zawarte były następujące informacje: 
„Szacunkowe wyliczenia wskazują, że koszt świadczeń długoterminowych (emerytur, rent) transferowanych do 
Kanady: 
– w roku 2006 wyniósłby – około 144 mln zł przy szacunkowej przeciętnej miesięcznej liczbie emerytów i rencistów 

– 32,6 tys. osób, 
– w roku 2007 wyniósłby – około 258 mln zł przy szacunkowej przeciętnej miesięcznej liczbie emerytów i rencistów 

– 31,9 tys. osób. 
W szacunkach nie został uwzględniony problem reemigracji Polaków, czyli powroty do Polski. Fakt ten 
niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia kwoty eksportowanych świadczeń, ale praktycznie nie zmniejszy 
wydatków funduszy ubezpieczeniowych, gdyż wydatki te będą wówczas ponoszone na wypłatę świadczeń dla tych 
osób w kraju.  
Wydatki z tytułu transferu świadczeń do Kanady nie powinny być traktowane jako dodatkowy koszt instytucji 
ubezpieczeniowych, gdyż są one realizacją wcześniejszych zobowiązań wynikających z pobierania składek na 
ubezpieczenie społeczne. 
Szacunki po Stronie kanadyjskiej nie są znane. Przypuszczać można, że - z uwagi na tendencje migracyjne z Polski 
do Kanady, a nie odwrotnie– są one zdecydowanie niższe niż po Stronie polskiej.”. 
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przez RP dwustronnej umowy o zabezpieczeniu społecznym, traktować jako 

potencjalnego źródła zwiększenia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Koszty wejścia w życie tego Porozumienia zostały już uwzględniane w szacunkach 

dotyczących wejścia w życie Umowy polsko-kanadyjskiej. Obecnie, koszty te, według 

szacunków7), przy założeniu miesięcznej liczby świadczeniobiorców na poziomie 

647 osób, mogą wynieść około 8,2 mln zł, w tym: 

– około 7,46 mln z tytułu wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych 

finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  

– około 306 000 zł z tytułu wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych 

finansowanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego oraz  

– około 440 000 zł z tytułu wypłaty zasiłków pogrzebowych8). 

Wobec powyższego ratyfikację i wejście w życie polsko-kanadyjskiej Umowy 

należy uznać za akceptację skutków finansowych, które z tego tytułu będą obciążały 

fundusze ubezpieczeniowe, w tym akceptację kosztów związanych z przyznawaniem 

i wypłatą świadczeń na rzecz osób, które zostaną objęte zakresem podmiotowym 

Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rządem Quebecu. Za 

przyjęciem takiego rozumowania przemawia także fakt, że dane dotyczące liczby 

świadczeń wypłacanych osobom zamieszkałym w Kanadzie, uprawnionym do 

świadczeń przyznanych z zastosowaniem postanowień polsko-kanadyjskiej Umowy 

oraz kosztów ich wypłaty są znacznie niższe niż szacunki sporządzone dla potrzeb tej 

Umowy9). 

                                                           
7) Szacunki sporządzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Analiz Ekonomicznych 

i Prognoz (znak: DAE-I-5550-1(1)-PK/OB/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r.). Szacunki zostały sporządzone przy 
założeniu, że wypłata świadczeń przyznanych na podstawie Porozumienia nastąpiłaby od dnia 1 stycznia 2015 r. 
Jednakże, szacunki te można uznać za prawidłowe także w odniesieniu do sytuacji, gdy wypłata świadczeń 
przyznanych na podstawie Porozumienia nastąpi w okresie późniejszym, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r., gdyż nie 
zaszły żadne istotne zmiany w danych wyjściowych przyjętych do sporządzenia szacunków. 

8) Zasiłki pogrzebowe są finansowane odpowiednio z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub Funduszu Emerytalno- 
-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – zależnie od tego, jakiemu systemowi ubezpieczenia 
społecznego podlegała osoba zmarła (system powszechny, czy system rolniczy). 

9) Według uzyskanych danych: 
– do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w okresie od 1 stycznia 2010 r. – do 31 grudnia 2014 r., wpłynęło 3 885 

wniosków pierwszorazowych o przyznanie polskiej emerytury lub renty z uwzględnieniem postanowień polsko- 
-kanadyjskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym oraz 6 957 wniosków o wydanie decyzji zamiennych 
(przeliczenie). Średniomiesięczna liczba wypłat polskich świadczeń emerytalno-rentowych dla osób 
zamieszkałych w Kanadzie w roku 2014 wyniosła 2327. Średniomiesięczna kwota wypłat polskich świadczeń 
emerytalno-rentowych w PLN dla osób zamieszkałych w Kanadzie w roku 2014 wynosiła 33 650 521, 58 zł 
brutto, 
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Uwzględniając procedurę obowiązującą w zakresie ratyfikacji i wejścia w życie 

tego typu umów/porozumień, ewentualne skutki finansowe związania się 

Porozumieniem o zabezpieczeniu społecznym między Rządem RP a Rządem Quebecu 

obciążą fundusze ubezpieczeniowe najwcześniej w III kwartale 2016 r. 

5. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem 

Kwestia ustalenia trybu związania RP i kanadyjskiej prowincji Quebec 

Porozumieniem o zabezpieczeniu społecznym była podstawową przeszkodą w szybkim 

zawarciu tego Porozumienia. Trudności, jakie wystąpiły z ustaleniem tego trybu, 

spowodowane były tym, iż: 

– Porozumienie zawiera postanowienia dotyczące ubezpieczenia społecznego, które 

w polskim porządku prawnym stanowią materię regulowaną ustawowo. 

Dodatkowo, niektóre z postanowień Porozumienia przewidują rozwiązania 

odbiegające od tych zawartych w ustawodawstwie polskim, jak np. możliwość 

sumowania polskich i zagranicznych okresów ubezpieczenia. Oznacza to, że po 

Stronie polskiej, zgodnie z postanowieniami art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji, 

konieczne jest związanie się Porozumieniem, które będzie miało rangę 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej, 

– RP uznaje za podmiot prawa międzynarodowego Kanadę, a nie prowincję Quebec, 

co oznacza po Stronie Quebecu brak podmiotowości prawnomiędzynarodowej 

i zdolności do zawierania umów międzynarodowych, a warunek ten jest wyraźnie 

i jednoznacznie wyartykułowany w ustawie z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach 

międzynarodowych10).  

Sytuacja prawna w powyższej sprawie była przedmiotem licznej korespondencji 

oraz wielu dyskusji między przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Rządowego Centrum Legislacji. Sprawa 

została także poddana pod dyskusję, działającego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, 

Doradczego Komitetu Prawnego. Komitet ten przyjął opinię A. Wyrozumskiej, iż 

                                                                                                                                                                          
– jednostka organizacyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odpowiedzialna za realizację postanowień 

polsko-kanadyjskiej Umowy, w okresie od 1 października 2009 r. – do 31 grudnia 2014 r., na 100 zgłoszonych 
wniosków, przyznała na podstawie Umowy 82 świadczenia. Średniomiesięcznie na dzień 31 grudnia 2014 r. 
transferowano do Kanady 43 świadczenia emerytalno-rentowe na kwotę 42 166,45 zł brutto miesięcznie, 
natomiast w Polsce realizowana była wypłata 39 świadczeń (brak możliwości określenia kwoty wypłaty). 
W okresie 1 stycznia – 31 marca 2015 r. wpłynęło 7 wniosków o rozpatrzenie prawa do rolniczych świadczeń 
emerytalno-rentowych, z czego 1 wniosek został załatwiony pozytywnie, a w 6 sprawach trwa postępowanie. 

10) Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm. 
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Quebec może być traktowany jako podmiot prawa międzynarodowego niebędącego 

państwem, ale posiadającego zdolność do zawierania umów międzynarodowych11).  

W piśmie z dnia 12 lipca 2012 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wskazało, że 

art. 27 polsko-kanadyjskiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym mógłby stanowić 

wystarczającą podstawę prawną do zawarcia stosownego porozumienia, które zostałoby 

wprowadzone do polskiego porządku prawnego, w trybie ratyfikacji, za uprzednią 

zgodą wyrażoną w ustawie, czyli w ten sam sposób, w jaki zapewnia się skuteczność 

podobnych umów o zabezpieczeniu społecznym, których stroną jest RP. „Zdaniem 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaproponowane rozwiązanie – mimo 

precedensowego charakteru - nie narusza ani krajowego porządku prawnego, ani 

międzynarodowego prawa traktatów, a z pewnością przyczyni się do szybkiego 

zakończenia negocjacji, podpisania Umowy, a tym samym uregulowania kwestii 

zabezpieczenia społecznego tysięcy obywateli polskich pracujących w Quebecu”12). 

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę treść art. 27 polsko-kanadyjskiej Umowy 

o zabezpieczeniu społecznym, postanowienia art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji oraz opinie 

wyrażone w sprawie trybu związania się Porozumieniem o zabezpieczeniu społecznym 

między Rządem RP a Rządem Quebecu ustalono, że wynegocjowany akt prawny: 

– będzie nosił nazwę – Porozumienie (nie Umowa)13), 

– zostanie zawarty między Rządem RP a Rządem Quebecu (nie między RP 

a Quebekiem), czyli będzie rządową umową międzynarodową (nie umową 

międzypaństwową), 

– będzie miał rangę ratyfikowanej umowy międzynarodowej. 

W związku z powyższym związanie RP Porozumieniem nastąpi w trybie 

określonym w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach 

międzynarodowych, tj. w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie 

(tzw. duża ratyfikacja). Porozumienie zostanie zawarte na czas nieokreślony, 

z możliwością jego wypowiedzenia. 

                                                           
11) Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w piśmie z dnia 4 lipca 2012 r. 

(znak: DPT 2233/59/12/100768/MD) – „Notatka z posiedzenia Doradczego Komitetu Prawnego, 20 czerwca 
2012 r.”. 

12) Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 12 lipca 2012 r. (znak: DPT-III-2243/10/10/12/pd/103961). 
13) Zgodnie z opracowanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Wytycznymi w sprawie formy umów 

międzynarodowych” nazwa umowy nie ma wpływu na skutki prawne umowy. Natomiast, rozwiązanie polegające 
na zawarciu z Rządem Quebecu dwustronnej umowy międzynarodowej mającej formę Porozumienia, będzie 
zgodne z treścią art. 27 polsko-kanadyjskiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym. 
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a) podmioty prawa krajowego, których dotyczy Porozumienie 

 Postanowienia Porozumienia będą miały zastosowanie do pracowników i osób 

pracujących na własny rachunek, podlegających ubezpieczeniu społecznemu na 

terytorium każdej ze Stron, jak również do członków ich rodzin i innych osób 

uprawnionych, pozostałych po śmierci żywiciela. 

 Porozumienie będzie miało szczególne znaczenie dla osób fizycznych w zakresie 

uzyskiwania prawa do świadczeń z tytułu: starości (emerytury), niezdolności do pracy 

(renty), śmierci (renty rodzinne, zasiłki pogrzebowe). 

 Porozumienie nie dotyczy bezpośrednio osób prawnych, ale rozwiązania w nim 

przyjęte mogą przyczynić się do poprawy sytuacji polskich osób prawnych 

prowadzących działalność na terytorium prowincji Quebec, szczególnie przez 

eliminację podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Postanowienia 

zaproponowane w tym zakresie mogą sprzyjać współpracy gospodarczej. 

b) sposób, w jaki Porozumienie dotyczy spraw uregulowanych w prawie 

wewnętrznym 

Postanowienia Porozumienia odnoszą się do spraw uregulowanych w następujących 

ustawach: 

1. ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.), 

2. ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.), 

3. ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.), 

4. ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.), 

5. ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242, 

z późn. zm.). 
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c) środki prawne, jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania 

Porozumienia 

Wejście w życie Porozumienia nie pociągnie za sobą konieczności dokonywania 

zmian w polskim ustawodawstwie wewnętrznym. Wymogiem niezbędnym, zgodnie 

z art. 19 ust. 1 Porozumienia, jest jedynie zawarcie, przez obie Strony, Porozumienia 

Administracyjnego (wykonawczego) w sprawie stosowania Porozumienia (głównego). 

Dlatego też, Porozumienie Administracyjne, wraz z Porozumieniem głównym, zostało 

podpisane w Quebecu, dnia 3 czerwca 2015 r. 
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