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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 20. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2016 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych 

innych ustaw. 
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U S T AWA  

z dnia 10 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

oraz niektórych innych ustaw
1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406) w art. 135 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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); 

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.
2)

).”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.
3)

) w art. 890 po § 1 dodaje się § 1
1
 w brzmieniu: 

„§ 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 

                                                 
1) 

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. 

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.  
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 

1217, 1240, 1268, 1302, 1359, 1735 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 195. 
3) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 

435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 

1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635, 1830 i 1854 oraz z 

2016 r. poz. 195 i 437. 
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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.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 128, z późn. zm.
4)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 49: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, 

w tym rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat 

oszczędnościowych;”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„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.
5)

), z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych, zwane 

dalej „świadczeniami niepodlegającymi egzekucji.”; 

2) art. 51 otrzymuje brzmienie: 

„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.
6)

) – rachunek 

wspólny.”; 

3) w art. 52 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

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

określa również numery rachunków bankowych jednostek wypłacających 

                                                 
4) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 559, 978, 

1166, 1223, 1260, 1311, 1348, 1357, 1513, 1634, 1830, 1844, 1854, 1864 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 

615. 
5) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 

435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 

1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635, 1830 i 1854 oraz z 

2016 r. poz. 195, 437 i ... 
6)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2015 r. poz. 1272 i 

1505 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 544 i 566. 
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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.”; 

4) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu: 

„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.”; 

5) po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu: 

„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. 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.”. 
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Art. 4. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.
7)

) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) po art. 13f dodaje się art. 13g w brzmieniu: 

„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.
8)

), 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 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.”; 

                                                 
7)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1158, 

1259, 1311, 1830, 1854, 1864 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 615.  
8) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 

435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 

1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635, 1830 i 1854 oraz z 

2016 r. poz. 195, 437 i ... 
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2) w art. 28 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

brzmieniu: 

„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.”. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

  

 MARSZAŁEK SEJMU 

 W/Z 

  

 

 (-) Małgorzata Kidawa-Błońska 

 Wicemarszałek Sejmu 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


