
 

Emerytura z Polski 
 

W związku z tym, że Quebec nie podpisał jeszcze z Polską umowy o zabezpieczeniu 

emerytalnym, rezydenci prowincji Quebec mogą się starać o polską emeryturę pośrednio 

przez International Operations Service Canada, Ottawa ON, K1A 0L4, Canada.Telefony: ang. 1-

800-454-8731, fr. 1-800-454-31.  

 

Kontakt w Polsce  I Oddział ZUS w Łodzi - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych, ul. 

Zamenhofa 2, 90-431 Łódź, tel. +48 42 638-29-67, +48 42 638-24-80 (ostrzegam, że bardzo 

trudno jest się dodzwonić) 

 

Wniosek należy wypełnić na druku dwujęzycznym CAN-PL 1 (poprosić w International 

Operations). Do wniosku trzeba dołączyć m.in: Record of Landing-Immigration (Status stałego 

rezydenta Kanady), świadectwo szkoły, dyplom średniej, udokumentowanie studiów 

uniwersyteckich na druku AWU-525-106/10, świadectwo Pracy, Zaświadczenie o Zatrudnieniu i 

Wynagrodzeniu, ZUS Rp-7, Załącznik do ZUS Rp-7,  akt urodzenia wnioskodawcy, akty 

urodzenia dzieci (tlumaczone na j.polski), akt małżeństwa, pierwszych kilka stron paszportu (lub 

# PESEL), zaświadczenie z banku potwierdzające: full name and address of your Canadian bank, 

bank's identyfication code (BIC SWIFT No.), confirmation that you are the account holder or 

joint account holder, and complete number of bank account for international transactions 

(IBAN). Za każdy przelew bank kanadyjski pobiera 15$. Druki z byłych zakładów pracy i ze 

studiów można załatwic przez e-mail lub telefon kontaktując się z działem kadr. Do wniosku 

należy dołączyć oryginały (zostaną odeslane) lub kopie uwierzytelniające. Kopie 

uwierzytelniające można podstęplować m.in. w Employment Insurance (EI)-Service Canada. 

Warto dołączyć listę wymaganych dokumentów (list of requested documents) i krótki list 

wyjaśniający, że się jest rezydentem Quebec i w związku z brakiem porozumienia w sprawie 

świadczeń emerytalnaych Polski z Quebec prosi się o pośredniczenie w załatwieniu polskiej 

emerytury. 

Wniosek trzeba wysłać bezpośrednio do International Operations Service Canada.  

Emeryturę Zus nalicza tylko od daty złożenia wniosku International Operations 

Service Canada.  

 

Więcej informacji można znaleźć na internecie, np: 

http://zus.pl/default.asp?p=4&id=2749 lub http://www.se.pl/twoje-pieniadze/emerycie-walcz-o-

swoje/siegnij-po-emeryture-z-kanady_254299.html 

 

http://zus.pl/default.asp?p=4&id=2749#p2757 
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