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Szanowny Panie Dyrektorze

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga                        
          (dalej: „Skarżący”), dotycząca braku korzyści z tzw. Polskiego Ładu dla osób
pobierających rentę socjalną wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Jak zauważył Skarżący, renciści (w tym m.in. socjalni) i emeryci z zajęciem
komorniczym niealimentacyjnym nie zyskają na Polskim Ładzie ponieważ zamiast podatku,
który powinien zostać w portfelach beneficjentów trafia on do kancelarii komorniczych.

Wskutek Polskiego Ładu przychód z renty socjalnej wzrósł, ale równolegle wzrosła
kwota, z której komornik może prowadzić egzekucję długu. Kwotę, którą komornik może
zająć z renty socjalnej określa art. 141 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.). Wynosi ona 916,07
zł, jeżeli egzekwowane są długi niealimentacyjne. Przepis ten nie zmienił się od 1 stycznia
2022 r. - co oznacza, że nadwyżka powyżej 916,07 zł może być zajęta przez komornika. Jak
wskazał Skarżący - ustawodawca uprzywilejował w ten sposób egzekucję komorniczą.

Niezrozumiałe jest dla Skarżącego to, że wprowadzone zmiany podatkowe nie
polepszyły sytuacji finansowej osób z niepełnosprawnościami pobierającymi rentę socjalną,
nawet gdy mają zajęcie komornicze. Ponadto Skarżący ma wątpliwość, czy zgodne z
prawem jest dokonywanie egzekucji z renty socjalnej (i tak dość niskiej) u osoby, która z
powodu ciężkiej niepełnosprawności nie może podjąć zatrudnienia a renta socjalna jest jej
jedynym dochodem.

Warszawa, 25-02-2022 r.

Pan Aleksander Łożykowski
Dyrektor Departamentu
Podatków Dochodowych
Ministerstwo Finansów
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Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r., poz. 627, z późn. zm.), uprzejmie proszę 
Pana Dyrektora o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie 

W załączeniu przesyłam pismo Skarżącego.

Załącznik: jw.

Z wyrazami szacunku

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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