
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ FOLSKlEJ 

VIII kadencja 

Druk nr 522 

SPRA WOZDANIE 

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ZMIAN W KODYFIKACJACH 

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

Marszałek Sejmu na 18. posiedzeniu Sejmu w dniu 13 maja 2016 r.- na podstawie art. 87 

ust. 2 w związku z art. 90 ust. l Regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu 

ustawy na posiedzeniu w dniu 18 maja 2016 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 18 maja 2016 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

1-1 Barbara Bartuś /-/Arkadiusz Mularczyk 
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USTAWA 

z dnia ........................ 2016 r. 

o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

oraz niektórych innych ustaw1
) 

projekt 

Art. l. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406) w art. 135 § 3 otrzymuje 

brzmienie: 

"§ 3. Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają: 

l) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i 195) podlegające 

zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji; 

2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem 

dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia II lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195); 

4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.2)).". 

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.3)) wart. 890 po§ l dodaje się§ 11 

w brzmieniu: 

"§ 11
. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot 

pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa wart. 833 § 

I) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 
cywilnego, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz ustawę z dnia 5 listopada 
2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 

2l Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 
995, 1217, 1240, 1268, 1302, 1359, 1735 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 195. 

J) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 
379,435,567,616,945,1091,1161,1296,1585,1626,1741 i 1924,z2015r.poz.2,4,218,539, 
978,1062,1137,1199,1311,1418,1419,1505,1527,1567,1587,1595,1634,1635, 1830i 1854 
oraz z 2016 r. poz. 195 i 437. 

l 
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6 oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. l, 

art. 80 ust. l i l a, art. 81, art. 83 ust. l i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. l 

pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego 

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa 

wart. 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.". 

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 128, z późn. zm.4>) po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu: 

"Art. 54a. Środki pieniężne znajdujące stę 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. 

zm.5>) oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa wart. 31 

ust. l, art. 80 ust. l i l a, 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 wart. 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.". 

4> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 559, 
978,1166, 1223,1260, 1311, 1348,1357,1513, 1634, 1830,1844, 1854 i 1864. 

S) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 
379,435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218,539, 
978, 1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635, 1830 i 1854 
oraz z 2016 r. poz. 195 i 437. 

2 



Liczba stron: 3 Data: 2016-05-19 Nazwa pliku: 270-13.NK 
VIII kadencja/druk 448 

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.6)) po art. 28 

dodaje się art. 28a w brzmieniu: 

"Art. 28a. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku, o którym mowa w 

art. 28, pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa wart. 

833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zmJ)) oraz świadczeń, dodatków i innych 

kwot, o których mowa w art. 31 ust. l, art. 80 ust. l i l a, 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 wart. 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.". 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

6
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1158, 1259, 131 l, 1830, 1854, 1864 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 615. 
7
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 

379,435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 
978, 1062, 1137, l 199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635, 1830 i 1854 
oraz z 2016 r. poz. 195 i 437. 
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