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W załączeniu przesyłam decyzje Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 

"Solidarność" nr 19/16 ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 21/16 ws. opinii o rządowym projekcie 

ustawy o zmianie ustawy -Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z prośbą o zapoznanie się z ich 

treścią i uwzględnienie podczas dalszych prac nad projektami. 
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ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje poselski 

projektu ustawy o zmianie ustawy o eme1yturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Prezydiwn Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" wnosi uwagę dotyczącą skutku 

jaki dla emerytów i rencistów może mieć pominięcie w projektowanym art.141 ust 1 

wyrażenia "egzekucji". 

Wart. l pkt l) projektu, art. 141 ust. l ma przyjąć brzmienie: "Wolna od potrąceń 

jest kwota emerytury i renty w wysokości: ( ... )". Aktualnie, przepis ten ma brzmienie: 

"Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części 

odpowiadającej: ( ... )". 

Obecnie ZUS nie może dokonać potrąceń większych, niż te wskazane w art. 141 

ustawy. Kwota pozostała po potrąceniach jest przez ZUS przekazywana uprawnionemu do 

świadczeń, zazwyczaj na wskazany przez uprawnionego do świadczeń rachunek bankowy 

lub poprzez przekaz pocztowy. W myśl art. 141 ust. l ustawy, kwota pozostała po 

potrąceniu jest wolna od egzekucji. Po wprowadzeniu proponowanej zmiany tj. usunięcia 

wyrażenia "egzekucji", kwota pozostała po potrąceniu dokonanym przez WS, po wyjściu 

z zakładu może nie podlegać ochronie przed egzekucją. W przypadku przekazywania 

środków na rachunek bankowy wskazany przez emeryta lub rencistę (lub rachunek 

w SKOK) kwota ta podlega ochronie przed egzekucją na zasadach wskazanych w ustawie 

prawo bankowe (art. 54) oraz w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo

kredytowych (art. 28). Analogiczna ochrona nie przysługuje jednak w przypadku 

przekazywania pieniędzy za pomocą poczty. W przypadku przekazywania emerytury lub 

renty za pomocą poczty, poczta staje się tzw. trzeciodłużnikiern, wobec którego przysługuje 

dłużnikowi (emerytowi lub renciście) wierzytelność do zapłaty (wypłata emerytury lub 

renty). Przy usunięciu z ustawy wyrażenia "egzekucji" możliwa mogłaby być egzekucja 



kwoty emerytury lub renty pozostałej po dokonanych przez ZUS potrąceniach, według 

przepisów k.p.c. o egzekucji z innych wierzytelności. W takim przypadku skutek 

proponowanych zmian byłby odwrotny od ich celu tj. zwiększenie ochrony wysokości 

otrzymywanych emerytur i rent w przypadku prowadzenia egzekucji. 
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