
 

 

Druk nr 522-A     

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja  

 

 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH 
 

o przedstawionym przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej projekcie ustawy o 
zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 448) 
 
 

Sejm na 20. posiedzeniu Sejmu w dniu 8 czerwca 2016 r. - zgodnie z art. 95 ust. 2 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 522 do Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w 

drugim czytaniu. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tych poprawek 

na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2016 r. 

 

wnosi: 

W y s o k i   S e j m    raczy następujące poprawki: 

 

1) art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, 
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 49: 
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, 
w tym rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat 
oszczędnościowych;”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób 

fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, 
dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
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(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń 
alimentacyjnych, zwane dalej „świadczeniami niepodlegającymi 
egzekucji.”; 

2) art. 51 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 51. Rachunek bankowy, z wyjątkiem rachunku rodzinnego, może być 

prowadzony dla kilku osób fizycznych, kilku jednostek samorządu 
terytorialnego albo stron umowy o współpracy w rozumieniu 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z późn. zm.) – rachunek wspólny.”; 

3) w art. 52 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Umowa rachunku rodzinnego, oprócz elementów określonych w ust. 2, 

określa również numery rachunków bankowych jednostek wypłacających 
świadczenia niepodlegające egzekucji, z których dokonywane są wpłaty na 
rachunek rodzinny. Zaświadczenia o numerach tych rachunków, wydane 
przez jednostki wypłacające świadczenia niepodlegające egzekucji, 
stanowią załączniki do umowy rachunku rodzinnego.”; 

4) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu: 
„Art. 52a. 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego 

rachunku w banku, w którym rachunek jest prowadzony, są wolne 
od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie pobiera opłat i 
prowizji za wydanie instrumentu płatniczego do rachunku 
rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z 
wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów tego 
banku.  

2. Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki 
pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji. 
Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z 
rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia 
niepodlegające egzekucji.”; 

5) po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu: 
„Art. 54a. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, 

rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na 
rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych 
pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których 
mowa w art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz świadczeń, dodatków i 
innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. l, art. 80 ust. l i la, 
art. 81, art. 83 ust. l i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. l pkt l 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), oraz 
środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w 
budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o 
których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt l ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które 
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej są 
wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub 
administracyjnego tytułu wykonawczego.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 



 3 
2) art. 4 nadać brzmienie: 

„Art. 4. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) po art. 13f dodaje się art. 13g w brzmieniu: 
„Art. 13g. 1. Kasa może prowadzić na rzecz członka kasy rachunek rodzinny. 

2. Rachunek rodzinny członka kasy może być prowadzony 
wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano 
niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz 
inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń 
alimentacyjnych, zwane dalej „świadczeniami 
niepodlegającymi egzekucji”. 

3. Rachunek rodzinny członka kasy nie może być prowadzony dla 
kilku osób fizycznych. 

4. Umowa rachunku rodzinnego członka kasy określa numery 
rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia 
niepodlegające egzekucji, z których dokonywane są wpłaty na 
rachunek rodzinny członka kasy. Zaświadczenia o numerach 
tych rachunków, wydane przez jednostki wypłacające 
świadczenia niepodlegające egzekucji, stanowią załączniki do 
umowy rachunku rodzinnego członka kasy. 

5. Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego członka kasy oraz 
wypłaty z tego rachunku w kasie, w której rachunek jest 
prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Kasa 
nie pobiera opłat i prowizji za wydanie instrumentu płatniczego 
do rachunku rodzinnego, o ile umowa przewiduje wydanie tego 
instrumentu, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z 
wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów 
wskazanych przez kasę w umowie.  

6. Na rachunek rodzinny członka kasy mogą być wpłacane 
wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń 
niepodlegających egzekucji. Wpłaty na rachunek rodzinny 
członka kasy mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków 
bankowych jednostek wypłacających świadczenia 
niepodlegające egzekucji.”; 

 
2) w art. 28 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

brzmieniu: 
„2. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku, o którym mowa w ust. 1, 

pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 
833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w 
art. 31 ust. l, art. 80 ust. l i la, art. 81, art. 83 ust. l i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 
140 ust. l pkt l ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), oraz środki 
finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 
lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt l 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej 
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lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność 
przebywając w pieczy zastępczej są wolne od zajęcia na podstawie 
sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.”.”. 

– KP PiS 

           – przyjąć 

 

 
 
Warszawa, dnia 9 czerwca 2016 r. 
 
 
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 
  
  
 /-/Barbara Bartuś /-/Arkadiusz Mularczyk 
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