
Do druku nr tso-. 
Krajowa Rada Komornicza 

ul. Szpitalna 4/10 i 00-031 Warszawa l tel. 22 827 71 i31 faks 22 827 29 76! krk@k.omomkpl i www.komomik.p! 

KRK/V /1722/15 

(_ /) 
_.)} .b-,pt-.-7 '/c?,, t 

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. 

Szanowny Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

ul. Wiejska 4/6/8 

00 - 902 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 grudnia 2015 r. (GMS-WP-173-290/15) dotyczące 

projektu zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu . ' 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748), w części dotyczącej zwiększenia ochrony 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego, w imieniu Krajowej Rady Komorniczej wskazuję, 

iż co do zasady samorząd komorniczy nie zgłasza zastrzeżeń co do projektowanych rozwiązań 

prawnych. 

Istotnie, jak wynika z uzasadnienia projektu przedstawionej do zaopiniowania ustawy, 

obecnie emerytury i renty podlegają słabszej ochronie, aniżeli wynagrodzenia za pracę, co przy 

uwzględnieniu wysokości tych świadczeń prowadzi do uzyskiwania przez rencistów i emerytów 

znacznie bardziej zmniejszonych świadczeń w przypadku skierowania do tych świadczeń 

egzekucji. 

Należy jednakże mieć na uwadze, że proponowane rozwiązanie spowoduje jednocześnie 

spadek skuteczności egzekucji w sprawach, w których jedynym realizowanym sposobem jest 

egzekucja z rent lub emerytur pobieranych przez dłużnika, co dotkliwe będzie zwłaszcza 

w sprawach alimentacyjnych. W chwili obecnej, wobec treści art. 141 ustawy o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku prowadzenia egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych, emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 

50% kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta 

(rencistę) świadczenia. Proponowane rozwiązanie spowoduje, że przy egzekucji należności 

alimentacyjnych wolna od zajęcia będzie wyższa kwota, bo 75% najniższej emerytury lub renty. 

Wątpliwości budzi zrównanie należności alimentacyjnych z innymi egzekwowanymi 
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należnościami określonymi w art. 139 ust 1 pkt 1-2 i 6 - 9 ustawy. Dotychczas należności 

alimentacyjne były traktowane priorytetowo. 

Tym samym proponowane rozwiązanie z jednej strony zabezpiecza interesy dłużników 

w przypadku skierowania egzekucji do renty lub emerytury, z drugiej jednak strony ograniczy 

prawo wierzyciela do jak najpełniejszego zaspokojenia swojej należności, co budzi zastrzeżenia 

zwłaszcza w przypadku wierzycieli alimentacyjnych. 

Wydaje się również, że bardziej precyzyjny winien być zapis zawarty w art. 2 projektu, 

a dotyczący wejścia w życie nowych przepisów. Celowe byłoby wyraźne wskazanie, że ustawa 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie również 

do postępowań wszczętych wcześniej, tj. do zajęć rent i emerytur dokonanych przed wejściem 

w życie ustawy, w odniesieniu do potrąceń reali_zowanych po wejściu w życie noweli. 

Mam nadzieję, że powyższe uwagi okażą się przydatne i zostaną wykorzystane 

w dalszym procesie legislacyjnym. 
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