
Oświadczenie złożone 

przez senatora Piotra Gruszczyńskiego 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 sierpnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnika 

rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie problemu zgłoszonego do mojego 

biura przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 

Na podstawie art. 895 kodeksu postępowania cywilnego dochodzi do zajęcia komorniczego wierzytelności 

dłużnika z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej. Zgodnie z art. 833 §6 kodeksu postępowania cywilnego 

świadczenia z pomocy społecznej nie podlegają egzekucji. 

Czy świadczenie wynikające z art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 

dnia 9 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami, czyli świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

w rodzinie zastępczej, podlega egzekucji czy też jej nie podlega? 

Co z zajęciami komorniczymi, jeśli chodzi o zawodowe rodziny zastępcze, które na podstawie art. 85 

otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto? Czy wynagrodzenie to podlega zajęciu? 

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku określała katalog przewidzianych świadczeń, 

które zgodnie ze wspomnianym art. 833 §6 k.p.c. nie podlegały egzekucji. Z dniem 1 stycznia 2012 roku 

weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Czy w związku z tym świadczenia 

wynikające z ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy również nie podlegają egzekucji komorniczej? 

Casus: 

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego 

(nieletniego) umieszczono dziecko w pieczy zastępczej rodzinnej. Dyrektor powiatowego centrum pomocy 

rodzinie, wykonując postanowienie, umieścił dziecko w rodzinie i tym samym wydał decyzję o należnych 

świadczeniach dla dziecka umieszczonego w rodzinie. Rodzina zastępcza nie regulowała na bieżąco swoich 

zobowiązań. Czy z tego tytułu dopuszcza się zajęcie komornicze świadczeń wynikających z zapisów ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej? 

Z poważaniem 

Piotr Gruszczyński 




