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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-55-09  
 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

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 Umowy o zabezpieczeniu 
społecznym między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Korei, podpisanej 
w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

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

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 
 

 

 

U S T A W A 

z dnia                                 

 

 

o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską  

a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku 

 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/32rch 



Projekt 
 

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej  

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

 

W dniu 25 lutego 2009 roku w Warszawie została podpisana Umowa o zabezpieczeniu 

społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, w następującym brzmieniu: 

 

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej 

zawartych, 

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

– będzie niezmiennie zachowywana. 

 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Dano w Warszawie dnia 

 

   
PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 
 

 
 
 
 
PREZES RADY MINISTRÓW 
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U Z A S A D N I E N I E 

 
 

 
 
 
1. Potrzeba i cel związania Rzeczpospolitej Polskiej Umową 

 
 

Prawo do ubezpieczenia społecznego należy do podstawowych praw człowieka. 

Realizacji tego prawa służą przede wszystkim krajowe (wewnętrzne) systemy zabezpieczenia 

społecznego poszczególnych państw. Jednakże nie zawsze są one w stanie zapewnić pełną 

ochronę zabezpieczeniową, szczególnie w odniesieniu do osób zmieniających w czasie swej 

aktywności zawodowej miejsce zatrudnienia lub zamieszkania. Dlatego też standardem jest 

zawieranie przez państwa dwustronnych lub wielostronnych umów międzynarodowych 

z  zakresu zabezpieczenia społecznego, które tworzą podstawy koordynacji systemów 

funkcjonujących w umawiających się państwach, zapewniając tym samym skuteczną ochronę 

swym obywatelom w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.  

Podstawy prawne dające gwarancję, że zmiana miejsca zatrudnienia lub zamieszkania nie 

wpłynie negatywnie na sytuację obywatela w zakresie zabezpieczenia społecznego pozytywnie 

oddziałują na budowę zaufania do państwa oraz przyczyniają się do większej aktywności 

w  zakresie poszukiwania zatrudnienia poza granicami swego państwa. Gwarancje takiej 

ochrony już mają polscy obywatele podejmujący zatrudnienie lub przemieszczający się na 

terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

oraz Szwajcarii, a także państw, z którymi łączą Polskę dwustronne umowy z zakresu 

zabezpieczenia społecznego. Jednakże gwarancji tych nadal pozbawionych jest wielu polskich 

obywateli zamieszkałych lub podejmujących zatrudnienie poza granicami naszego kraju, w tym 

zamieszkałych lub zatrudnionych w Republice Korei. Wprawdzie w odniesieniu do tego państwa 

trudno precyzyjnie określić liczbę polskich obywateli zamieszkałych w Republice Korei, których 

problem braku takiej ochrony dotyczy, to niewątpliwie grupa osób zainteresowana zawarciem 

polsko-południowokoreańskiej umowy, szczególnie ze względu na wprowadzenie zasady 

sumowania okresów ubezpieczenia, istnieje1). 

Strona południowokoreańska z dużą aktywnością i zaangażowaniem zabiegała o uregulowanie 

wzajemnych polsko-południowokoreańskich stosunków w zakresie zabezpieczenia społecznego. 

Sprawa ta m.in. była przedmiotem rozmów Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                           
1) Z informacji uzyskanych za pośrednictwem Ambasady RP w Seulu (wg. danych własnych placówki) grupa polskich obywateli 

zamieszkałych w Republice Korei kształtuje się na poziomie 150 osób. 
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i  Prezydenta Republiki Korei podczas szczytu ASSEM VI w  Helsinkach, gdzie przychylnie 

ustosunkowano się do kwestii przyśpieszenia prac nad jej zawarciem.  

Rozważając związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową o zabezpieczeniu społecznym 

z  Republiką Korei należy podkreślić zalety takiego rozwiązania nie tylko w dziedzinie 

społecznej, ale także w dziedzinie gospodarczej i ekonomicznej. Republika Korei jest czwartym 

partnerem Polski w Azji. Atrakcyjność tego kraju wynika ze stosunkowo wysokiego poziomu 

dochodu narodowego i rozwiniętego przemysłu pracującego w oparciu o nowoczesne 

technologie produkcji. Wraz ze wzrostem polskiej gospodarki rośnie liczba możliwości 

inwestycyjnych dla południowokoreańskiego sektora prywatnego. W ostatnich latach wiele firm 

południowokoreańskich zainwestowało swój kapitał w Polsce i istnieje szansa na dalsze 

inwestycje, którym – obok czynników typowo ekonomicznych – z pewnością sprzyjałyby także 

odpowiednie podstawy prawne w zakresie zabezpieczenia społecznego.  

Strona południowokoreańska wyraźnie wskazuje, że jej zainteresowanie zawarciem 

umowy o zabezpieczeniu społecznym z Polską wiąże się z planami podjęcia przez firmy 

południowokoreańskie inwestycji w Polsce, a tym samym potrzebą delegowania 

południowokoreańskich pracowników do pracy w Polsce (dotyczy to głównie delegowania 

pracowników wyższego szczebla – kadry zarządzającej).  

Obecnie – wobec braku stosownej umowy – za pracowników delegowanych z Polski do 

Republiki Korei pracodawca jest zmuszony podwójnie opłacać składki na ubezpieczenia 

społeczne, tj. zarówno do systemu polskiego, jak i do systemu południowokoreańskiego. Takie 

rozwiązanie oczywiście wpływa na wzrost kosztów pracy. Odpowiednie regulacje umowy           

– zgodnie z zasadą stosowania jednego ustawodawstwa w odniesieniu do danej pracy –  

eliminowałyby podwójne opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Takiego zdania jest 

także polskie Ministerstwo Gospodarki, które poproszone o wyrażenie opinii na temat potrzeby 

zawarcia polsko-południowokoreańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym z punktu 

widzenia gospodarczych interesów Polski uznało, że „zawarcie umowy eliminującej konieczność 

podwójnego opłacania składek ubezpieczeniowych mogłoby pozytywnie wpłynąć na decyzje 

firm południowokoreańskich podejmujących nowe inwestycje w Polsce oraz ugruntowałoby 

przekonanie, że Polska jest przyjaźnie nastawiona do inwestycji napływających z Korei”. 

Biorąc pod uwagę opinię Ministerstwa Gospodarki, a także fakt, że południowokoreańskie firmy 

faktycznie wykazują wzmożoną aktywność inwestycyjną w Polsce2) wydaje się, że zawarcie 

z  Republiką Korei umowy o zabezpieczeniu społecznym mogłoby pozytywnie wpłynąć na 

dalsze tego typu inwestycje. Związanie się umową byłoby więc korzystne nie tylko ze względów 

 
2) Przykładowe firmy koreańskie działające w Polsce: LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., Hyundai Motors Poland  

Sp. z o.o., Sun Express Corporation Poland, Nordea Bank, LG Display Sp. z o.o., Heesung Electronics Sp. z o.o., Dong Yang 
Electronics Sp. z o.o., LG Innotek Poland Sp. z o.o., LG Chem Poland Sp. z o.o., Dongseo Display Poland Sp. z o.o., GAYA 
Sp. z o.o., Ambipol Coporation Sp. z o.o., Eurotech Sp. z o.o., KINETIC Co., LTD. 
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społecznych (interesy polskich i południowokoreańskich obywateli w zakresie nabywania prawa 

do świadczeń emerytalnych i rentowych), ale również ze względów gospodarczych (szansa na 

zwiększenie południowokoreańskich inwestycji w Polsce). Dlatego też związanie 

Rzeczypospolitej Polskiej Umową o zabezpieczeniu społecznym z Republiką Korei wydaje się 

zasadne. 

 

 

2. Dotychczasowy a projektowany stan prawny 

 

Pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei nie ma regulacji prawnych 

w  dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Dlatego też przy ustalaniu prawa i wysokości 

świadczeń pieniężnych, szczególnie długoterminowych – jak emerytury i renty, każde z państw 

bierze pod uwagę jedynie okresy ubezpieczenia przebyte na podstawie własnego 

ustawodawstwa. Wobec braku stosownej dwustronnej umowy – dla ustalenia prawa do tych 

świadczeń i ich wysokości – nie jest możliwe sumowanie okresów ubezpieczenia przebytych 

pod działaniem ustawodawstwa każdego z obu państw. W efekcie osoby zainteresowane nie 

mogą uzyskać prawa do tych świadczeń, ani przy zastosowaniu wyłącznie polskich (lub 

południowokoreańskich) wewnętrznych przepisów ubezpieczeniowych, ani przy zastosowaniu 

zasady sumowania okresów ubezpieczenia – stanowiącej standard w tego typu umowach. 

Kolejnym problemem wynikającym z braku dwustronnej polsko-południowokoreańskiej 

umowy regulującej sprawy zabezpieczenia społecznego jest kwestia transferu (eksportu) 

świadczeń. W obowiązującym stanie prawnym, świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące 

wyłącznie z tytułu przynależności do polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, osobom 

zamieszkałych za granicą, w tym także w Republice Korei, są wypłacane – na ich wniosek – 

osobie przez nich upoważnionej do odbioru, zamieszkałej w kraju, lub na rachunek bankowy 

emeryta lub rencisty w kraju. Oznacza to, że osoby zamieszkałe w Republice Korei, które 

uzyskały już prawo do polskich emerytur lub rent, nie mogą ich otrzymywać w miejscu swego 

zamieszkania w Republice Korei, gdyż polskie ustawodawstwo w takim przypadku przewiduje 

wypłatę tych świadczeń tylko w Polsce.  

Przedstawiona Umowa – zgodnie z założeniami Strony polskiej – w pełni odpowiada 

standardom międzynarodowym w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Została ona oparta na 

czterech podstawowych zasadach koordynacji systemów, tj.: 

 

– zasadzie równego traktowania – zgodnie z którą osoby objęte zakresem podmiotowym 

Umowy, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony, podlegają 
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ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony i są uprawnione do świadczeń przewidzianych 

przez to ustawodawstwo na równi z obywatelami tej Umawiającej się Strony (art. 4 Umowy), 

 

– zasadzie swobodnego transferu (eksportu) świadczeń – zgodnie z którą świadczenia 

pieniężne nabyte na podstawie ustawodawstwa jednej Umawiającej się Strony nie mogą być 

zmniejszane, zmieniane, zawieszane ani wstrzymywane z tego powodu, że osoba uprawniona 

do tych świadczeń ma miejsce zamieszkania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. 

Fakt zamieszkiwania w drugim państwie nie będzie miał żadnego wpływu na prawo 

i  wysokość wypłacanych świadczeń (art.  5 Umowy), 

 

– zasadzie jedności stosowanego ustawodawstwa – zgodnie z którą pracownik wykonujący 

pracę na terytorium Umawiającej się strony, w odniesieniu do tej pracy – w dziedzinie 

zabezpieczenia społecznego – będzie podlegał wyłącznie ustawodawstwu tej Umawiającej 

się Strony (art. 6 ust. 1 Umowy), 

 

– zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia – zgodnie z którą następuje sumowanie 

wszelkich okresów ubezpieczenia przebytych pod działaniem polskiego lub 

południowokoreańskiego ustawodawstwa, które w myśl tego ustawodawstwa wymagane są 

do nabycia lub zachowania prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego, a także do 

obliczania wymiaru tych świadczeń (art. 12 Umowy). 

 

Przedstawiona Umowa ma na celu zapewnienie możliwej dla obu Umawiających się 

Stron koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Oprócz zapisów dotyczących 

wymienionych powyżej zasad koordynacyjnych zawiera także regulacje merytoryczne 

odnoszące się do poszczególnych dziedzin zabezpieczenia społecznego objętych zakresem 

przedmiotowym umowy, czyli uregulowania dotyczące: 

 

a) właściwego ustawodawstwa (art.  6 – 11 Umowy) 

W tym zakresie podstawową zasadą jest zasada obowiązywania jednego ustawodawstwa 

w  odniesieniu do danego zatrudnienia. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Umowy osoby, do których 

zastosowanie będą miały postanowienia Umowy, będą podlegały – w odniesieniu do danego 

zatrudnienia – ustawodawstwu tego państwa, na terytorium którego są zatrudnione.  

Umowa przewiduje także pewne wyjątki od powyższej zasady podlegania ustawodawstwu 

miejsca wykonywania zatrudnienia. Wyjątki te wynikają głównie z charakteru lub specyfiki 

wykonywanej pracy (zawodu) i powszechnie występują w tego typu umowach dwustronnych, 

jak też w przepisach wspólnotowych. 
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Najistotniejszym – z punktu widzenia stosunków polsko-południowokoreańskich – jest wyjątek 

dotyczący pracowników delegowanych (art. 7 Umowy). Zgodnie z tym artykułem pracownik 

polski, który zostanie delegowany przez swego pracodawcę do pracy w Republice Korei – nadal 

– przez okres 60 miesięcy, w zakresie zabezpieczenia społecznego, będzie podlegał przepisom 

polskim, a nie przepisom południowokoreańskim – co wynikałoby z zasady ogólnej wyrażonej 

w  art. 6 ust. 1 Umowy. Artykuł ten pozwala więc na pozostawienie pracownika w dotychczas 

mającym do niego zastosowanie systemie zabezpieczenia społecznego, bez konieczności zmiany 

przynależności do systemu na okres jego delegowania. Ta regulacja będzie działała także 

w  drugą stronę, tj. w odniesieniu do pracowników południowokoreańskich delegowanych do 

pracy do Polski. 

 

b) świadczeń emerytalno-rentowych (art. 15 Umowy) 

W tym zakresie Umowa przewiduje, że uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych będą 

ustalane z uwzględnieniem łączonych okresów ubezpieczenia przebytych w obydwu państwach, 

przy czym koszty tak ustalanych świadczeń będą obciążały instytucje właściwe każdej 

z  Umawiających się Stron proporcjonalnie do okresów ubezpieczenia przebytych w  danym 

państwie. Jest to standardowe rozwiązanie dotyczące ustalania prawa i wysokości świadczeń 

emerytalno-rentowych. W takim przypadku wysokość polskich świadczeń będzie ustalana 

według następujących zasad: 

– w przypadkach gdy okresy ubezpieczenia przebyte tylko w Polsce dają prawo do emerytury 

lub renty w myśl polskich przepisów, wówczas ubezpieczony otrzyma polskie świadczenie 

wyliczone tylko na podstawie okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce,  

a druga Strona (instytucja właściwa Republiki Korei) wypłaci pozostałą część świadczenia, 

przyznaną za okresy ubezpieczenia przebyte na jej terytorium. Wysokość przyznanej części 

świadczenia będzie odpowiadała stosunkowi sumy okresów ubezpieczenia przebytych 

w  Republice Korei do sumy okresów ubezpieczenia przebytych w obydwu państwach, 

– w przypadkach gdy okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce nie dają prawa  

do polskiej emerytury lub renty oraz okresy ubezpieczenia przebyte w Republice Korei nie 

dają prawa do południowokoreańskiej emerytury lub renty, każde z państw ustali prawo do 

świadczenia na podstawie sumy okresów ubezpieczenia przebytych w obydwu państwach 

i  będzie je wypłacać w wysokości odpowiadającej stosunkowi sumy własnych okresów 

ubezpieczenia do ich sumy uzyskanej w obydwu państwach. 

 

Powyższe oznacza obowiązek stosowania zasady „pro rata temporis” (proporcji 

okresów), zgodnie z którą ustalanie częściowych świadczeń (z zastosowaniem sumowania 

okresów) będzie obligatoryjne tylko w tych przypadkach, gdy jest to dla zainteresowanego 
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korzystniejsze lub gdy w żadnym z państw nie ma on prawa do emerytury lub renty w pełnej 

wysokości. 

Proponowane zasady ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wypłaty 

będą obowiązywały od dnia wejścia w życie Umowy. Postanowienia Umowy nie będą 

uzasadniały roszczeń o wypłatę świadczeń za okres przed jej wejściem w życie, ale okresy 

ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem każdej z Umawiających się Stron przed 

dniem wejścia w życie Umowy będą uwzględniane przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń 

przyznawanych na jej podstawie. 

 

c) zasiłków pogrzebowych lub świadczeń zryczałtowanych z tytułu śmierci (art. 16 projektu 

Umowy) 

Prawo do jednorazowych świadczeń z tytułu śmierci będzie ustalane przez instytucję właściwą 

każdej z Umawiających się Stron, zgodnie z ustawodawstwem stosowanym przez instytucje tej 

Strony.  

 

Umowa zawiera także uregulowania administracyjne, odnoszące się np.: do wymiany 

informacji i wzajemnej pomocy (art. 18), ochrony danych osobowych (art. 19), zwolnienia 

z  opłat i poświadczania dokumentów i zaświadczeń (art. 20), składania wniosków, zawiadomień 

lub odwołań (art. 22), wypłaty świadczeń (art. 23). 

 

 

3.Skutki wejścia w życie Umowy 

 

Chcąc określić przewidywane skutki wejścia w życie polsko-południowokoreańskiej 

Umowy o zabezpieczeniu społecznym należy stwierdzić, że przyjęcie i wprowadzenie w życie 

zaproponowanych uregulowań z pewnością zapewni: 

– eliminację negatywnej i pozytywnej kolizji ustawodawstw (podwójne opłacania składek 

ubezpieczeniowych lub brak ubezpieczenia), 

– uwzględnianie okresów ubezpieczenia przebytych w Republice Korei w celu ustalenia prawa  

i wysokości polskich świadczeń emerytalnych i rentowych (i odwrotnie), 

– transfer świadczeń osobom uprawnionym zamieszkałym na terytorium drugiej Umawiającej 

się Strony, 

– ochronę przed utratą praw przysługujących z zabezpieczenia społecznego, nabytych  

w części lub całości na terytorium drugiego państwa. 
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Postanowienia dotyczące właściwego ustawodawstwa, poprzez eliminację podwójnego 

opłacania składek ubezpieczeniowych, mogą przyczynić się do poprawy współpracy 

gospodarczej między Polską a Republiką Korei. Fakt związania się umową o zabezpieczeniu 

społecznym z Republiką Korei może mieć także pozytywny wpływ na poprawę wizerunku 

naszego państwa na arenie międzynarodowej. 

Wejście w życie każdej umowy o zabezpieczeniu społecznym oczywiście wiąże się 

z  określonymi skutkami finansowymi. Jednakże z uwagi na to, że nie przewiduje się objęcia 

zakresem przedmiotowym Umowy żadnych świadczeń finansowanych z budżetu państwa  

(np. zasiłki rodzinne, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia zdrowotne) skutki wejścia w życie 

Umowy nie będą miały znaczenia ani dla budżetu państwa, ani dla jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Zakres przedmiotowy Umowy oznacza, że skutki wejścia jej w życie będą obciążały 

wyłącznie fundusze ubezpieczeniowe, tj. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz 

Emerytalno-Rentowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wpływ regulacji polsko-

południowokoreańskiej Umowy na dochody i wydatki tych Funduszy jest trudny do 

oszacowania. Należy tu zwrócić uwagę na trzy czynniki, tj.: 

 

1) koszt wypłaty świadczeń należnych z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, do 

których prawo – bez wejścia w życie Umowy – by nie powstało 

Wydatki związane z przyznaniem prawa do tych świadczeń trudno jest przewidzieć. Jednakże 

z  uwagi na to, że polskie instytucje właściwe (ZUS, KRUS) będą wypłacały świadczenia 

wyłącznie za okresy ubezpieczenia przebyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

a z posiadanych danych wynika, że potencjalna grupa osób, do której będzie mieć zastosowanie 

zasada sumowania okresów nie byłaby duża3) należy przypuszczać, że wydatki te nie będą 

stanowiły istotnego obciążenia dla Funduszy. 

 

2) transfer przyznanych świadczeń do miejsca zamieszkania osoby do nich uprawnionej, 

zamieszkałej na terytorium drugiej Umawiającej się strony 

Wydatki z tytułu transferu polskich świadczeń emerytalno-rentowych do Republiki Korei nie 

mogą być traktowane jako dodatkowy koszt Funduszy, gdyż są one realizacją wcześniejszych 

zobowiązań wynikających z pobierania składek na ubezpieczenia społeczne.  

 

 
3) Z informacji uzyskanych za pośrednictwem Ambasady RP w Seulu (wg. danych własnych placówki) grupa polskich obywateli 

objętych koreańskim systemem ubezpieczeniowym to 30 osób. Według danych uzyskanych od Strony koreańskiej w styczniu 
2006 r. w Republice Korei przebywało 40 polskich obywateli objętych koreańskim Narodowym Systemem Emerytalnym.   
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3) zmniejszenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na eliminację 

podwójnego opłacania składek ubezpieczeniowych za pracowników delegowanych. 

Wejście w życie przepisów Umowy eliminujących podwójne opłacanie składek na 

ubezpieczenia społeczne może spowodować zmniejszenie wpływów do Funduszu z tytułu 

składek opłacanych przez południowokoreańskich pracowników zatrudnionych w Polsce. 

Składki za tych pracowników – w przypadku skorzystania z przepisów dotyczących możliwości 

ich delegowania – byłyby odprowadzane do południowokoreańskiego systemu 

ubezpieczeniowego. Jednakże nie wydaje się, by mogło to stanowić istotne zmniejszenie 

wpływu środków do Funduszu, biorąc pod uwagę: 

– niewielką skalę problemu, gdyż kwestia delegowania pracowników z Republiki Korei do 

Polski dotyczy głównie kadry zarządzającej (wyższego szczebla)4), 

– możliwość stworzenia – poprzez nowe południowokoreańskie inwestycje w Polsce – nowych 

miejsc pracy (można założyć, że w ilości większej niż potencjalna grupa pracowników 

delegowanych z Republik Korei) i związany z tym wpływ do Funduszu składek na 

ubezpieczenia społeczne, odprowadzanych od wynagrodzeń osiąganych przez osoby 

nowozatrudnione, 

– zwolnienie polskiej instytucji ubezpieczeniowej (ZUS) – wobec nie odprowadzania do 

polskiego systemu ubezpieczeniowego składek za pracowników delegowanych z Republiki 

Korei – z obowiązku wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a finansowanych 

z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zmniejszenie wydatków Funduszu). 

– Rozważania na temat wpływu regulacji polsko-południowokoreańskiej Umowy na dochody 

i  wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zostały oparte na szeregu założeń, które 

w  rzeczywistości nie muszą przybrać zakładanych wielkości. Można jednak przyjąć, że 

nawet przy pewnych odchyleniach od przyjętych założeń związanie się polsko-

południowokoreańską Umową nie spowoduje istotnych kosztów dla wymienionych 

Funduszy.  

Ponadto z uwagi na procedurę związaną z ratyfikacją Umowy oraz jej wejściem w życie 

ewentualna konieczność ponoszenia kosztów związania Polski i Republiki Korei Umową 

o  zabezpieczeniu społecznym nastąpi najwcześniej z końcem 2009 r. lub dopiero w roku 2010.  

Szacunki po Stronie koreańskiej nie są znane. 

 

 

 
4) Według danych Strony koreańskiej w 2005 r. w Rzeczypospolitej Polskiej przebywało 516 imigrantów koreańskich, z  czego 

tylko 137 pracowników delegowanych.  
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4. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową 

 

Biorąc pod uwagę postanowienia art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji RP oraz zakres 

przedmiotowy polsko-południowokoreańskiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym podlega 

ona ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Związanie Rzeczypospolitej Polskiej 

Umową nastąpi w trybie określonym w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. 

o  umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824),  

tj. w drodze ratyfikacji. 

 

a) podmioty prawa krajowego, których dotyczy Umowa 

Postanowienia Umowy będą miały zastosowanie do pracowników i osób pracujących na własny 

rachunek, podlegających ubezpieczeniu społecznemu na terytorium każdej z Umawiających się  

Stron, jak również do członków ich rodzin i innych osób uprawnionych, pozostałych po śmierci 

żywiciela. 

Umowa będzie miała szczególne znaczenie dla osób fizycznych w zakresie uzyskiwania prawa 

do świadczeń z tytułu: starości (emerytury), niezdolności do pracy (renty), śmierci (renty 

rodzinne, zasiłki pogrzebowe).  

Umowa nie dotyczy bezpośrednio osób prawnych, ale rozwiązania w niej przyjęte mogą 

przyczynić się do poprawy sytuacji polskich osób prawnych prowadzących działalność na 

terytorium Republiki Korei, szczególnie poprzez eliminację podwójnego opłacania składek na 

ubezpieczenie społeczne. Postanowienia Umowy będą sprzyjały współpracy gospodarczej, jak 

też ułatwią swobodny przepływ ludności. 

 

b) sposób, w jaki Umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym 

Postanowienia Umowy odnoszą się do spraw uregulowanych w następujących ustawach: 

1. Ustawa z dnia 13 października 1998  r. o systemie ubezpieczeń społecznych  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), 

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

Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), 

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

(Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. 

Nr  50, poz. 291, z późn. zm.). 

 

c) środki prawne, jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania Umowy 
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Wejście w życie Umowy nie pociągnie za sobą konieczności dokonywania zmian w polskim 

ustawodawstwie wewnętrznym. Wymogiem niezbędnym jest jedynie zawarcie przez obie 

Umawiające się Strony Porozumienia Administracyjnego (wykonawczego) w sprawie 

stosowania Umowy. Porozumienie to – wraz z Umową –   zostało podpisane w Warszawie dnia 

25  lutego 2009 r. i zacznie obowiązywać wraz z wejściem w życie polsko-

południowokoreańskiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/35rch 



hl

URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ
KOMITETU NTEGRAC JI EUROPEJS KIEJ

SEKRETARZ STANU

Mikołaj Dowgielewicz

Min.MDilr'i j lollovas

Warszawa, dnia,ł. f kwietnia 2009 r.

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady MinistrÓw

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o raĘJikacji (Imowy o
zabezpieczeniu spoteclnym między Rzeczą1lospolitą Polską a Republiką Korei, jodpisanej w
Vf/arszawie dnia 25 lutego 2009 roku wyrażona na podstawie art. 9 pkt 3 w związkuz art.
2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 .. o Komitecie integracji
Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494, z pÓźn. zm.) przez Sekretarza Komitetu tntegracji
Europejskiej Mikolaj a Dowgielewicza

Szanow ny P anie Minis trze,

W związku z przedŁozonym projektem ustawy (pismo nr RIV[-10-55-09) pozwalam sobie
wyrazic następuj ącą opinię: e

Projektowana ustawa nie jest sprzeczn a z prrwem Unii Europejskiej.

Z pov,azaniem,

Do uprzejmej wiadomości :
Pani Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Społecznej

,ift,A.* 'ł,

luurtl.j




























































































