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Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 

parlamentarnych.  
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STANOWISKO RZĄDU  

WOBEC POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY  

O ZMIANIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO  

(DRUK SEJMOWY NR 2014) 

 

 

 

 W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

zaproponowano wprowadzenie przepisu, według którego nie będą podlegać 

egzekucji sądowej przedmioty niezbędne dłużnikowi lub członkowi jego rodziny  

ze względu na niepełnosprawność. 

 Zasadność wprowadzenia przepisu wyłączającego spod egzekucji sądowej 

takie przedmioty nie budzi wątpliwości. W tym zakresie należy w całości poprzeć 

argumentację zawartą w uzasadnieniu projektu.  

 Należy dodać, że przepis art. 68 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

stanowi, że władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki 

zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom  

w podeszłym wieku. Również z treści art. 69 Konstytucji R.P. wynika, że osobom 

niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy  

w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji 

społecznej.  

 Dodatkowo trzeba również zauważyć, że projektowane rozwiązanie służy 

dostosowaniu przepisów procedury cywilnej do postanowień Konwencji o Prawach 

Osób Niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1169). W art. 26 tej Konwencji przewidziano, że Państwa 

Strony podejmą skuteczne i odpowiednie środki w celu umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania możliwie największej niezależności, 

pełnych zdolności fizycznych, umysłowych, społecznych i zawodowych oraz pełnego 

włączenia i udziału we wszystkich aspektach życia.  

 Należy sądzić, że projektowane wyłączenie możliwości prowadzenia 

egzekucji z przedmiotów niezbędnych dłużnikowi lub członkowi jego rodziny ze 

względu na niepełnosprawność obejmie nie tylko – co oczywiste – sprzęt służący do 

rehabilitacji, ale także takie przedmioty, które są niezbędne dla dłużnika do jego 

egzystencji oraz ułatwiają mu życie, łagodząc skutki niepełnosprawności. 



 

 

 Należy też pozytywnie ocenić posłużenie się w projektowanym przepisie 

zwrotem „niepełnosprawność”. Wprawdzie w art. 8 § 1 pkt 13 ustawy z dnia  

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1015, z późn. zm.) przewidziano, że nie podlegają egzekucji „rzeczy niezbędne 

ze względu na ułomność fizyczną zobowiązanego lub członków jego rodziny”, ale 

aktualnie w języku prawnym nie powinno się używać zwrotu „osoba ułomna”. 

Określenie to może być odbierane jako pejoratywne. Pojęcie "osoba 

niepełnosprawna" jest zdefiniowane w systemie prawnym i funkcjonuje na gruncie 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 

zm.). Według przepisu art. 2 pkt 10 tej ustawy, niepełnosprawność to trwała lub 

okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub 

długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca 

niezdolność do pracy. 

 

 

 Rada Ministrów pozytywnie opiniuje przedłożony projekt ustawy  

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Rada Ministrów  

rekomenduje przedmiotowy projekt ustawy do dalszych prac legislacyjnych.  


