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SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS Pan 

L dz ............................................................ . 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa KilltceltlJ'ii Sejmu 

Data wpływu ... 1 .. , ... QJ .. \ .. ~J.G.0. .. :. 
Dol. poselskiego projeklu ustawy o zmianie ZL\'Iawy o emeryturach i rentach z FUS - dol. 
regulacji ograniczenia egzekuc.fi z emetyfwy i renty. Druk S(!imowy nr./50. 

Upr.-.ejmie informuję, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

pozytywnic opiniuje projekt ustawy zakładający zmiany brzmienia ust. l w mt. 141 ustawy z 

dnia 17 gll.ldnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubczpieczcti Społecznych i 

podnicsienie kwoty wolnej od egzekucji tak, aby wolna od potrąceń była kwota emer:rtury i 

renty . w wysokości najniższej emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego 

świadczenia, po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu swn egzekwowanych na mocy tytułów 

wykonawczych na pokrycie należności i1mych niż świadczenia alimentacyjne. OPZZ 

podkreśla, 7.e pozytywna opinia wiąże się z dużym wymiarem społecznym tej zmiany, która 

także zapewni emerytom i rencistom ochronę prawną w zakresie gwarancji otrzymania całego 

najniższego świadczenia, analogiczną do tej, z jakiej korzystają pracownicy. 
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PIERWSZY PREZES 
SĄDU NAJWYŻSZEGO 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BSA 111·021-538/15 

. SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

:L. dz. J\Q..: ... A1:2.:J.\A~ ............ . 
Data wpływu ... g.,.QJ.., ... ~AG.r.L .. . 

Szanowny Panie Ministrze, 

Warszawa, dnia O f stycznia 2016 r. 

Pan 
Adam Podgórski 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 grudnia 2015 r., GMS-WP-173-290/15 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy 

o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. G. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 499 

ze zm.) nie uznaje za celowe opiniowania poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 


