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Do druku nr 448 

Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. 

Szanowny Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

ul. Wiejska 4/6/8 

00 - 902 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 kwietnia 2016 r. (GMS-WP-173-111/16) dotyczące 

projektu nowelizacji ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, 

w imieniu Krajowej Rady Komorniczej uprzejmie informuję, że samorząd komorniczy 

nie zgłasza zastrzeżeń, co do projektowanych zmian w obowiązujących przepisach. 

Przedstawione propozycje, zwłaszcza dotyczące zmiany przepisów kodeksu 

postępowania cywilnego w zakresie egzekucji z rachunków bankowych oraz przepisów prawa 

bankowego, mające na celu eliminację możliwości prowadzenia egzekucji ze świadczeń, 

o których mowa w art. 833 § 6 i 7 k.p.c., zbieżne są z postulatami Krajowej Rady Komorniczej 

zgłaszanymi w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci. Komornicy sądowi sygnalizowali, że zmiana art. 833 k.p.c. i art. 10 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji może nie doprowadzić do realnego 

zabezpieczenia świadczeń wychowawczych przed egzekucją sądową i administracyjną, 

a w praktyce powstać mogą sytuacje zajęcia przez organy egzekucyjne rachunku bankowego, 

na który przekazane zostały świadczenia wychowawcze, (co niestety potwierdziło się), a tym 

samym rodzice (opiekunowie) pozbawieni zostaną możliwości wydatkowania owych świadczeń 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Dlatego też, w ocenie samorządu komorniczego konieczne jest stworzenie realnych 

mechanizmów zabezpieczających świadczenia zwolnione spod egzekucji (w tym zwłaszcza 

świadczenia wychowawcze), nie tylko na etapie ich wypłaty przez właściwy organ, ale też 

w przypadku wpłaty świadczeń na rachunek bankowy. W obecnie obowiązującym stanie 
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prawnym komornik sądowy nie dysponuje, bowiem instrumentami pozwalającymi na 

określanie zakresu zajęcia rachunku bankowego, tj. ustalania źródła pochodzenia znajdujących 

się na rachunku bankowym środków. 

Wydaje się jednak, że analogiczna do proponowanej w treści art. 890 k.p.c. 

(tj. w przepisie dotyczącym egzekucji sądowej z rachunku bankowego) zmiana winna znaleźć 

się również w treści art. 80 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599). 

Mam nadzieję, że powyższe uwagi okażą się przydatne 

w dalszym procesie legislacyjnym. 

zostaną uwzględnione 
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