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dotyczy: ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 692)

" IW : Ł U y o b  M i C l   ̂CA ,

w dniu 7 kwietnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 
692; dalej: ustawa).

Ustawa w art. 8 zmienia art. 54a ustawy -  Prawo bankowe poprzez uzupełnienie katalogu świadczeń 
wyłączonych spod egzekucji administracyjnej i sądowej o świadczenie wypłacane podmiotom, o 
których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. podmiotom, w szczególności osobom 
fizycznym, prowadzącym gospodarstwo domowe, zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie 
obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w 
związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Celem zmiany jest 
umożliwienie tym podmiotom, w przypadku gdy do ich majątku prowadzona jest egzekucja, udzielanie 
tej pomocy. W przeciwnym bowiem razie świadczenia te podlegać będą zajęciu na podstawie 
administracyjnego lub sądowego tytułu wykonawczego i w całości będą przekazywane do organu 
egzekucyjnego. Zajęcie tych środków spowodowałoby, że udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy 
przez takie podmioty, będzie bardzo utrudnione, albo wręcz niemożliwe.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że odpowiednikiem zmienianego art. 54a ustawy -  Prawo 
bankowe jest art. 28 ust. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (dalej: 
ustawa o skok), którego nowelizacja nie jest objęta procedowaną ustawą. Przewidziane w projekcie 
ustawy wyłączenie spod egzekucji administracyjnej i sądowej ww. świadczeń, powinno zostać zatem 
uwzględnione także w art. 28 ust. 2 ustawy o skok. W przeciwnym bowiem przypadku świadczenia te, 
wypłacane osobom będącym członkami skok, do majątku których prowadzona jest egzekucja będą 
podlegały zajęciu na podstawie administracyjnego lub sądowego tytułu wykonawczego i będą 
przekazywane w całości do organu egzekucyjnego, co nie tylko skutkowałoby nierównością podmiotów 
(klientów banków i członków skok) lecz przede wszystkim byłoby niezgodne z celem przyświecającym 
projektodawcy.
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W związku z powyższym uprzejmie proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia do ustawy 
następującej propozycji legislacyjnej:

Po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
(Dz. U. z 2021 r.( poz. 1844) w art. 28 w ust. 2 po wyrazach: „oraz kolejnego w 2021 r. dodatkowego 
rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o 
kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. 
poz. 432)" dodaje się wyrazy: „oraz świadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa (Dz. U. poz. 583),".

Pragnę wyrazić nadzieję, że przedstawiona propozycja spotka się ze zrozumieniem i przychylnością 
Pana Przewodniczącego.
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