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pragnę zwrócić uwaę Pana Ministra na zagadnienie dotyczące możliwości dokonania

w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do rodziców zastępczych zajęcia

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

otrzymywanego na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

W aktualnym stanie prawnym, zadania szeroko rozumianej pomocy społecznej

realizowane są poprzez działania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), jak również w innych ustawach

komplementarnych m. in.: w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), w ustawie z dnia 7 września 2007 r.

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.),

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.

z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego

w rodzinie zastępczej, określone w art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej, jest świadczeniem przyznawanym w ramach szeroko rozumianej pomocy

społecznej (choć expressis yerbis nie jest świadczeniem w rozumieniu ustawy

o pomocy społecznej) i należy do grupy dochodów, których celem jest zapewnienie

niezbędnego utrzymania dziecku. Jednocześnie do należności tej nie stosuje się przepisów

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.

296, z późn. zm.), zwanej dalej kpc, tworzących katalog wyłączeń spod egzekucji. Natomiast



stosownie do art. 831 1 pkt 6 kpc nie podlegają egzekucji świadczenia z pomocy społecznej

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (...)„ oraz — na

podstawie art. 833 6 kpc — nie podlegają egzekucji m. in. świadczenia alimentacyjne,

świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

świadczenia rodzinne.

W mojej opinii, powyższe stanowi o ratio legis całkowitego wyłączenia środków

pieniężnych uzyskanych przez rodziców zastępczych na utrzymanie dziecka

od egzekucji.

W związku z tym, na podstawie art. 3, 10 i lOa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), proszę Pana Ministra

o dokonanie analizy przedstawionego zagadnienia i o rozważenie zasadności podjęcia działań

legislacyj nych mających na celu włączenie przedmiotowego świadczenia do katalogu

świadczeń niepodlegaj ących egzekucji.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 9 sierpnia 2013 r. dotyczące możliwości

zajęcia, w toku postępowania egzekucyjnego przeciwko rodzicom zastępczym,

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie

zastępczej, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

W całości podzielam pogląd, że świadczenie, o którym mowa w art. 80 ust. 1

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.), jest przyznawane w ramach szeroko

rozumianej pomocy społecznej. Z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia

17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,

z późn. zm.), dalej: „k.p.c.”, dotyczących ograniczeń egzekucji, powinno być ono

traktowane analogicznie jak świadczenia z pomocy społecznej wymienione

w art. 833 6 k.p.c.

Dlatego też Ministerstwo Sprawiedliwości przy okazji przygotowywania kolejnej

nowelizacji procedury cywilnej w zakresie egzekucji będzie miało na uwadze

konieczność włączenia przedmiotowych należności do katalogu świadczeń

niepodlegających egzekucji.

L

LL.. L. •: . -


	wyst_2013_08_09_ms
	Scan from a Xerox WorkCentre (3)

