
Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r.

Opinia

do ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą

Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r.

(druk senacki nr 589)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przyjęta przez Sejm w dniu 24 czerwca br. ustawa zawarta w druku senackim nr 589

ma na celu wyrażenie przez Prezydenta RP zgody na ratyfikację Umowy o zabezpieczeniu

społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia

25 lutego 2009 r. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Współpraca gospodarcza i rozwój kontaktów pomiędzy Polską a Republiką Korei

oraz planowane inwestycje w Polsce uzasadniają zawarcie umowy o zabezpieczeniu

społecznym. Odpowiednie regulacje umowy wyeliminują podwójne (tj. do systemu polskiego

i południowokoreańskiego) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, co z kolei rzutuje

na koszty pracy. Brak regulacji prawnych w zakresie zabezpieczenia społecznego ma istotne

znaczenie dla świadczeń długoterminowych (ustalenie prawa do emerytury lub renty oraz ich

wysokości, a także możliwość transferu tych świadczeń).

Celem zawartej Umowy jest zapewnienie koordynacji systemów zabezpieczenia

społecznego. Odpowiada ona standardom międzynarodowym w dziedzinie zabezpieczenia

społecznego i została oparta na podstawowych zasadach koordynacji systemów: równego

traktowania, swobodnego transferu (eksportu) świadczeń, jedności stosowanego

ustawodawstwa oraz sumowania okresów ubezpieczenia.

Z uregulowań merytorycznych Umowy należy wskazać na uregulowania dotyczące

właściwego ustawodawstwa (obowiązywanie jednego ustawodawstwa do danego

zatrudnienia, tj. podleganie prawu państwa miejsca wykonywania zatrudnienia, z pewnymi

jednak wyjątkami, które wynikają z charakteru niektórych zawodów lub specyfiki danej

pracy, w szczególności jest to istotne dla pracowników delegowanych) oraz zasady ustalania
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prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych (uwzględniające łączone okresy

ubezpieczenia w obydwu państwach, z obciążeniem kosztami świadczeń właściwych

instytucji stron Umowy).

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa uchwalona w dniu 24 czerwca 2009 r. stanowiła przedłożenie rządowe, druk

sejmowy został opatrzony datą 8 maja 2009 r.

Projekt ustawy był przedmiotem prac sejmowych komisji: Polityki Społecznej i

Rodziny oraz Spraw Zagranicznych. Komisje wniosły o przyjęcie projektu ustawy bez

poprawek.

Ze względu na zakres uregulowań Umowy oraz brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 5

Konstytucji RP, podlega ona ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą

Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r. nie budzi

zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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Główny legislator


