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SKARGA 

na zajęcie środków 500+ przez komornika sądowego 

 

Szanowni Państwo. 

Jestem matką, której jedynymi przychodami są świadczenia: z GOPS oraz z 

rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, popularnie zwanego 

Programem "500+" (na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci [Dz.U. 2016 poz. 195 z późn. zm.]) 

Świadczenia wspomniane otrzymuję na osobne konto "socjalne" (rachunek rodzinny w 

rozumieniu znowelizowanego Prawa bankowego). Informuję również, iż wobec mnie 

prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z wniosku  

……………………………………………………………………………………………........... 
(dane wierzyciela/wierzycieli) 

przez 

.…………………………………………………………………………………………........... 
(dane komornika) 

Źródło moich dochodów oraz charakter konta, na które owe świadczenie otrzymuję znany jest 

ww. komornikowi, tymczasem bezprawnie zajął on środki na moim koncie socjalnym 
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(które jest zablokowane), wraz z tymi otrzymanymi z Programu "500+", co w praktyce 

pozostawia mnie w sytuacji braku środków na utrzymanie rodziny i zaspokojenie 

podstawowych potrzeb. 

Tymczasem wg art 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1177)  

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 § 11 w brzmieniu: „§ 11. 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.”. Zatem świadczenia 

socjalne oraz kwoty pochodzące z Progamu "500+" są wyłączone spod zajęcia rachunku 

bankowego, ponieważ ww. Ustawa dokonuje wyłączenia ww. świadczeń i innych świadczeń 

niepodlegających egzekucji na podstawie art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego, 

spod egzekucji prowadzonej z rachunku bankowego.  

Z uwagi na powyższe skarga jest uzasadniona i uprzejmie proszę o interwencję oraz pilne jej 

rozpatrzenie. 

  

 Z wyrazami szacunku. 
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