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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

Pan
Włodzimierz Cimoszewicz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowa-
nia cywilnego.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Piotra Krzywickiego.

(-)   Anna Borucka-Cieślewicz;  (-)   Wojciech Borzuchowski;  (-)   Tadeusz
Cymański;  (-)   Ludwik Dorn;  (-)   Józef Fortuna;  (-)   Szymon Giżyński;
(-)   Przemysław Gosiewski;  (-)   Wojciech Jasiński;  (-)   Marek Jurek; (-) Piotr
Krzywicki;  (-)   Marek Kuchciński;  (-)   Andrzej Liss;  (-)   Barbara
Marianowska;  (-)   Antoni Mężydło;  (-)   Hanna Mierzejewska;  (-)   Maria
Nowak;  (-)   Jacek Sauk;  (-)   Małgorzata Stryjska;  (-)   Marek Suski;
(-)   Wojciech Szarama;  (-)   Aleksander Szczygło;  (-)   Jolanta Szczypińska;
(-)   Bartłomiej Szrajber;  (-)   Elżbieta Więcławska-Sauk;  (-)   Jarosław Zieliński.



projekt

U S T A W A
z dnia _________________.

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)[2] wprowadza się następującą zmianę:

w art. 890 po §2 dodaje się §3 w brzmieniu:

„ §3. Jeżeli dłużnikiem jest zakład opieki zdrowotnej, zakaz wypłat wynikający z

zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego nie dotyczy bieżących wypłat na

wynagrodzenie za pracę. Wypłata na wynagrodzenie za pracę może nastąpić po złożeniu

bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu.”

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie przepisów kodeksu postępowania

cywilnego o egzekucji do szczególnej sytuacji zakładów opieki zdrowotnej. ZOZ-y znajdują się

w wyjątkowo trudnej sytuacji ekonomicznej i ze względu na szczególną rolę społeczną, jaką

odgrywają, powinny być im zapewnione warunki do normalnego funkcjonowania. Stąd nasza



propozycja, aby w sytuacji, gdy dłużnikiem jest zakład opieki zdrowotnej komornik nie mógł

zająć części rachunku bankowego, z którego wypłacane jest wynagrodzenie dla pracowników.

Wejście w życie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego w

proponowanym brzmieniu nie spowoduje dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa

Proponowana nowelizacja nie pociąga za sobą konieczności wydania jakichkolwiek

aktów wykonawczych.

Zakres przedmiotowy proponowanej ustawy nie jest objęty przepisami prawa

wspólnotowego Unii Europejskiej.








