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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 202) 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406) 

Art. 135. 

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego 

oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. 

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w 

stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w 

całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie 

uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych 

polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania 

uprawnionego. 

[§ 3. Świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 859, z późn. zm.) podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji 

oraz świadczenia dla rodziny zastępczej nie wpływają na zakres obowiązku 

alimentacyjnego.] 

<§ 3. Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają: 

1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa 

w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i 195), podlegające zwrotowi przez 

zobowiązanego do alimentacji; 

2) świadczenia, wydatki i inne środki  finansowe związane z umieszczeniem dziecka 

w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej; 

3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195); 
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4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.).> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 

r. poz. 101, z późn. zm.) 

Art. 890. 

§ 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego 

obejmującego wkład oszczędnościowy dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia 

bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, 

które nie były na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmującym wkład 

oszczędnościowy w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu 

zajęcia. 

<§ 1
1
. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze 

świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6, oraz świadczeń, 

dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, 

art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środków finansowych 

na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części 

przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.> 

§ 2. Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego 

rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i 

innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze 

alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na 

podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440). Wypłata na 

wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego 
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wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne - tytułu 

wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty. 

§ 2
1
. Bank dokonuje wypłat, o których mowa w § 2, na podstawie zezwolenia komornika. 

Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk uprawnionego do tych 

świadczeń. 

§ 3. (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z 

późn. zm.)  

Art. 49. 

1. Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych: 

1)   rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze; 

2)   rachunki lokat terminowych; 

[3)   rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki 

terminowych lokat oszczędnościowych;] 

<3) rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym rachunki 

rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;”, 

4)   rachunki powiernicze. 

2. Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie 

dla: 

1)   osób prawnych; 

2)   jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają 

zdolność prawną; 

3)   osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla 

osób będących przedsiębiorcami. 

3. Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki 

terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla: 

1)   osób fizycznych; 

2)   szkolnych kas oszczędnościowych; 

3)   pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. 
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<4. Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym 

przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o 

których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), z wyjątkiem 

świadczeń alimentacyjnych, zwane dalej „świadczeniami niepodlegającymi 

egzekucji.> 

 

[Art. 51. 

Rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych, kilku jednostek 

samorządu terytorialnego albo stron umowy o współpracy w rozumieniu ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.) - 

rachunek wspólny.] 

<Art. 51. 

Rachunek bankowy, z wyjątkiem rachunku rodzinnego, może być prowadzony dla kilku 

osób fizycznych, kilku jednostek samorządu terytorialnego albo stron umowy o 

współpracy w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 

i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z późn. zm.) – rachunek wspólny.> 

 

Art. 52. 

1. Umowa rachunku bankowego jest zawierana na piśmie. 

2. Umowa rachunku bankowego powinna określać w szczególności: 

1)   strony umowy; 

2)   rodzaj otwieranego rachunku; 

3)   walutę rachunku; 

4)   czas trwania umowy; 

5)   o ile strony zastrzegają oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunku - wysokość tego oprocentowania i przesłanki dopuszczalności jego zmiany 

przez bank, a także terminy wypłaty, postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji 

należnych odsetek; 

6)   wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz 

przesłanki i tryb ich zmiany przez bank; 

7)   formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza 

rachunku oraz terminy ich realizacji; 
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8)   przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy; 

9)   przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego; 

10)  zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie 

rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu 

realizacji dyspozycji posiadacza rachunku. 

<2a. Umowa rachunku rodzinnego, oprócz elementów określonych w ust. 2, określa 

również numery rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia 

niepodlegające egzekucji, z których dokonywane są wpłaty na rachunek rodzinny. 

Zaświadczenia o numerach tych rachunków, wydane przez jednostki wypłacające 

świadczenia niepodlegające egzekucji, stanowią załączniki do umowy rachunku 

rodzinnego.> 

3. Do obliczania należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 

przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, chyba że umowa stanowi inaczej. 

4. W przypadku umowy rachunku bankowego pełniącego funkcję rachunku płatniczego, o 

którym mowa w art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się. 

<Art. 52a. 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku, 

w którym rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. 

Bank nie pobiera opłat i prowizji za wydanie instrumentu płatniczego do rachunku 

rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem tego 

instrumentu przy użyciu bankomatów tego banku.  

2. Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze 

świadczeń niepodlegających egzekucji. Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być 

dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek wypłacających 

świadczenia niepodlegające egzekucji.> 

 

<Art. 54a. 

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach 

oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat 

oszczędnościowych pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa 

w art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 

oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. l, art. 80 ust. 
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l i la, art. 81, art. 83 ust. l i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. l pkt l ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 575), oraz środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 

pkt l ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w 

pieczy zastępczej są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego 

tytułu wykonawczego.> 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.) 

 

<Art. 13g. 

1. Kasa może prowadzić na rzecz członka kasy rachunek rodzinny. 

2. Rachunek rodzinny członka kasy może być prowadzony wyłącznie dla osób 

fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki 

oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

– Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), z 

wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych, zwane dalej „świadczeniami 

niepodlegającymi egzekucji”. 

3. Rachunek rodzinny członka kasy nie może być prowadzony dla kilku osób fizycznych. 

4. Umowa rachunku rodzinnego członka kasy określa numery rachunków bankowych 

jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji, z których 

dokonywane są wpłaty na rachunek rodzinny członka kasy. Zaświadczenia o 

numerach tych rachunków, wydane przez jednostki wypłacające świadczenia 

niepodlegające egzekucji, stanowią załączniki do umowy rachunku rodzinnego 

członka kasy. 

5. Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego członka kasy oraz wypłaty z tego 

rachunku w kasie, w której rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek 
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opłat i prowizji. Kasa nie pobiera opłat i prowizji za wydanie instrumentu 

płatniczego do rachunku rodzinnego, o ile umowa przewiduje wydanie tego 

instrumentu, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem tego 

instrumentu przy użyciu bankomatów wskazanych przez kasę w umowie.  

6. Na rachunek rodzinny członka kasy mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne 

pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji. Wpłaty na rachunek rodzinny 

członka kasy mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek 

wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji.> 

 

Art. 28. 

<1.> Oszczędności członka kasy złożone w kasie, niezależnie od ilości dowodów na złożone 

oszczędności, zapisuje się na imiennym rachunku członka kasy i są one wolne od zajęcia 

na podstawie tytułu wykonawczego sądowego i administracyjnego do wysokości równej 

trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, 

ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku, o którym mowa w ust. 1, pochodzące ze 

świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, oraz świadczeń, dodatków i 

innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. l, art. 80 ust. l i la, art. 81, art. 83 ust. l i 

4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. l pkt l ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), oraz środków 

finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt l ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części 

przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej są wolne 

od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.> 


