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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

(druk nr 669) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa rozszerza katalog przedmiotów wyłączonych spod egzekucji 

toczącej się w trybie przepisów ustawy – Kodeks postępowania cywilnego o przedmioty, które 

są niezbędne z punktu widzenia egzystencji niepełnosprawnego dłużnika lub członków jego 

rodziny, w tym przedmioty służące do rehabilitacji i ułatwiające życie osobie niepełnosprawnej. 

Wskazane ograniczenie możliwości prowadzenia egzekucji odpowiadać będzie regulacji 

zawartej w art. 8 § 1 pkt 13 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, zgodnie z którym nie podlegają egzekucji administracyjnej rzeczy niezbędne 

ze względu na ułomność fizyczną zobowiązanego lub członków jego rodziny. Dodatkowo 

postanowienie dodawanego pkt 9 czynić będzie zadość zobowiązaniom międzynarodowym 

zaciągniętym przez Polskę w drodze ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 

sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Jak przewidziano bowiem w art. 26 

ust. 1 tego aktu, Państwa Strony podejmą skuteczne i odpowiednie środki w celu umożliwienia 

osobom niepełnosprawnym uzyskania oraz utrzymania możliwie największej niezależności, 

pełnych zdolności fizycznych, umysłowych, społecznych i zawodowych oraz pełnego włączenia 

i udziału we wszystkich aspektach życia. 

Dokonywana nowelizacja wywoła skutki prawne także w odniesieniu do toczących się 

już postępowań egzekucyjnych (zasada bezpośredniego działania nowego prawa). W wypadku 

zatem gdyby przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków 

jego rodziny zostały zajęte na podstawie art. 845 k.p.c. i nie zostały jeszcze sprzedane, organ 

egzekucyjny obowiązany będzie je zwolnić. 

Opiniowana ustawa wejdzie w życie po upływie 30-dniowej vacatio legis. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę posłów (druk sejmowy nr 2014). Jego 

I  czytanie miało miejsce na 59. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 stycznia 2014 r., po czym 

projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, zaś 

dalsze prace toczyły się w Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego. 

W dniu 8 maja br. wyżej wymieniona Podkomisja przedstawiła sprawozdanie, w którym 

zaproponowała dodanie w art. 829 k.p.c. pkt 9, a nie – jak to zakładał projekt – pkt 6a. To 

stanowisko podzieliła następnie cała Komisja (sprawozdanie z dnia 28 maja 2014 r., druk 

nr 2433). 

II czytanie projektu odbyło się w trakcie 70. posiedzenia Sejmu. Ustawa o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego została uchwalona na tym samym posiedzeniu, 

w brzmieniu zarekomendowanym przez Komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych. 
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