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Streszczenie Zagadnienie przedstawione w tytule artykułu mieści się w szerokiej i kontrowersyjnej problematyce
granic ingerencji (interwencji) państwa względem rodziny. Autor przedstawia sposób rozumienia zasady pomocniczości (subsydiarności) oraz charakteryzuje obowiązki alimentacyjne, które powinny być pierwszym źródłem
wsparcia dla osób cierpiących niedostatek. Na tym tle opisuje trzy świadczenia socjalne, a mianowicie świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wypłacane w ramach programu 500+, odpowiadając jednocześnie na pytanie, czy ich regulacja prawna jest zgodna z tą
zasadą. Okazuje się, że ściśle odpowiadają zasadzie pomocniczości świadczenia wypłacane w ramach pomocy
społecznej, a w mniejszym stopniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Natomiast świadczenia wypłacane
w ramach programu 500+, które są przyznawane bez względu na ekonomiczny status rodziny, a także bez zakreślonego celu ich wypłacania, którego osiągnięcie wiązałoby się z zaprzestaniem wypłat, są sprzeczne z zasadą pomocniczości. Istnieje ponadto ryzyko, że mogą one powodować erozję obowiązków alimentacyjnych.
Słowa kluczowe: zasada pomocniczości, obowiązek alimentacyjny, świadczenia socjalne.
Summary The main issue falls within the wide scope of a controversial problem to what extent a state may or
should intervene in the life of a family. In the beginning the author comprehensively presents the meaning of the
principle of subsidiarity and then briefly characterizes alimony duties which should be the first source of support for
poor people preceding the social benefits. Then three social benefits were described with the view of answering the
question whether they comply with the principle of subsidiarity. It has been concluded that in full compliance with
the principle are social benefits while alimony duties comply only partially. Then it has been stressed that the
500plus benefit is contrary to the principle, as it is granted irrespectively of an economic status of a family and
without a clearly stated purpose the fulfillment of which would automatically terminate it. Moreover, a risk was
anticipated that the 500plus benefit may lead to an erosion of alimony duties.
Keywords: principle of subsidiarity, the maintenance obligation, social benefits.
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Między respektowaniem autonomii
rodziny a obowiązkiem ingerencji
Jedną z egzemplifikacji sporu o optymalny poziom zainteresowania państwa instytucją rodziny jest pytanie,
czy utrzymanie osoby w potrzebie (z reguły dziecka) powinno być obowiązkiem członków rodziny, czy też system świadczeń socjalnych ma zapewniać im utrzymanie
niezależnie od postawy bliskich. Odpowiedzi należy poszukiwać uwzględniając kontekst, jaki temu pytaniu nadaje zasada pomocniczości, będąca konstytucyjną zasa-
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dą ustroju państwa (Popławska, 1996, s. 150–153). Relacja polskiego państwa względem rodzin, jaką można
zrekonstruować z uregulowań ustawy zasadniczej, odpowiada bowiem modelowi leżącemu pomiędzy wizją libertariańską a komunitarystyczną (Morawski, 1998,
s. 26–42; Kymlicka, 1998, s. 110–179, 221–260; Szahaj,
2010), przybierając formułę państwa pomocniczego
(Andrzejewski, 2003, s. 76–94).
W świetle przepisów Konstytucji RP rodzina nie jest
i być nie może bytem dla państwa obojętnym. Państwo
nie może być względem rodziny pasywne, lecz ma ją
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chronić i roztaczać nad nią opiekę (art. 18) (wyrok TK
z 18 maja 2005 r., K 18/4). W kontekście polityki społecznej w stosunku do rodziny uszczegółowiono tę ogólną ideę, nakładając na państwo obowiązek prowadzenia
polityki społecznej i gospodarczej uwzględniającej dobro rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza zaś wielodzietnych i niepełnych (art. 71 Konstytucji). W sposób najbardziej stanowczy podstawę dla aktywnego zainteresowania państwa funkcjonowaniem rodzin wyraża art. 48 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którym ingerencja w sferę sprawowania władzy rodzicielskiej jest wyłączną prerogatywą sądu. Jego główna myśl sprowadza się do podkreślenia
wysokiej rangi owej władzy, jednak zawiera on też jasne
przesłanie o istnieniu możliwość przełamania autonomii rodziny i ingerencji, której podstawy materialnoprawne zawierają art. 109 i 111 ustawy z 25 lutego 1964 r.
— Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DzU z 2017 r. poz.
682 ze zm., dalej: k.r.i o.).
Należy dodać, że kiedy w Konstytucji jest mowa o rodzinie, to chodzi o rodzinę zbudowaną na fundamencie
małżeństwa (formalnie zawarty związek małżeński, małżonkowie z dzieckiem lub dziećmi), a także o rodzinę niepełną (wskazuje na nią wprost art. 71 Konstytucji), i to
niezależnie od tego, czy powstała ona w wyniku śmierci
współmałżonka, czy też jest efektem samotnego wychowywania dziecka wskutek rozwodu, porzucenia lub samotnego wychowywania dziecka w konsekwencji świadomego wyboru takiego właśnie sposobu życia przez kobietę. Skoro tak, to tym bardziej rodzinę, o jakiej mowa
w art. 18 Konstytucji, tworzą również mające dzieci konkubinaty (Banaszak, 2009, s. 119–120; Smyczyński, 1997;
Grzejdziak, 2002). Pojęcie rodziny jako osób tworzących
wspólne gospodarstwo domowe, przyjęte w art. 6 pkt 14
ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU
z 2018 r. poz. 1508 ze zm., dalej: u.p.s.), dalece wykracza
poza ramy wyznaczone w Konstytucji i ma zastosowanie
wyłącznie na gruncie tej ustawy.

Zasada pomocniczości
Mimo iż zasada pomocniczości (subsydiarności) ma obfitą literaturę (Dylus, 1995; Millon-Delsol, 1995; Zgud,
1999; Stopka, 2009; Nitecki 2008, s. 95–102; Popławska,
2000, s. 49–84; Villa, 1997, s. 24–28), jej sens nie jest powszechnie poprawnie rozumiany.
Do 1989 r. o mechanizmach nawiązujących do zasady pomocniczości w polskim prawie nie było mowy ani
w debacie naukowej, ani w oficjalnych enuncjacjach
rządzących. Dla ówczesnej władzy była ona ideologicznie obca, bo nie przystawała do założeń filozofii marksistowskiej z jej główną tezą o społeczeństwie składającym się z walczących ze sobą antagonistycznych klas,
a ponadto wyrażała szacunek dla jednostek i grup
mniejszych, głosząc ich autonomię względem grup
większych, w tym zwłaszcza względem państwa. W Konstytucji RP przyjętej w 1997 r. wprost powołano ją
w preambule, ale istotniejsze znaczenie mają oparte na

22

niej przepisy, chociażby te, które kreują samorząd terytorialny i dają podstawy budowania społeczeństwa obywatelskiego. Poza tym zasada pomocniczości stała się filozoficzną kanwą dla kluczowych rozwiązań przyjętych
po 1989 r. w licznych aktach prawnych rangi ustawowej.
Aby dociec, do czego wedle zasady pomocniczości
sprowadza się pomaganie, w tym wspieranie rodzin, czy
też do czego sprowadza się lub sprowadzać się powinna
oparta na tej zasadzie prowadzona przez państwo polityka społeczna względem rodziny, należy możliwie precyzyjnie opisać istotę tej zasady. Za jej klasyczną formułę uchodzi następujący fragment encykliki papieża
Piusa XI Quadragesimo Anno z 1931 r.: „Co jednostka
z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać, tego jej nie wolno wydzierać na rzecz społeczeństwa; podobnie niesprawiedliwością, szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom tych zadań, które mogą spełnić, i przekazywanie ich społecznościom większym i wyższym. Każda
akcja społeczna ze swojego celu i ze swej natury ma
charakter pomocniczy; winna pomagać członkom organizmu społecznego, a nie niszczyć ich lub wchłaniać”
(Quadragesimo Anno, 2002, szerzej zob. Majka, 1987,
s. 267–270) .
Punktem wyjścia dla opisu zasady pomocniczości jest
ujmowanie rzeczywistości społecznej w postaci kręgów,
pośrodku których jest jednostka (Golinowska, 1993,
s. 172–173), otoczona kręgiem złożonym z członków rodziny, następnie dalej są usytuowane w stosunku do
jednostki większe społeczności w postaci wspólnot lokalnych (gmina, powiat, województwo), państwa, po
zrzeszenia państw. Dla tej wypowiedzi istotna jest triada: jednostka — rodzina — państwo (w rozumieniu rozmaitych, głównie lokalnych, ale czasami też centralnych, jego agend).
Istotę zasady pomocniczości najtrafniej oddaje opis
składający się z trzech tez: zakaz odbierania, subsydiarne towarzyszenie i subsydiarna redukcja (Dylus, 1955,
za: Schneider, 1983, s. 27–35).
Zakaz odbierania to zakaz przejmowania zadań/funkcji z osób i grup mniejszych przez grupy większe, jeśli
owe jednostki i grupy mniejsze samodzielnie potrafią je
realizować. Zawiera się w tej tezie również zakaz pomagania, gdyby udzielanie wsparcia było bezcelowe. Pomaganie tym, którzy tego nie potrzebują, jest zbędną ingerencją w ich autonomię, hamując samodzielność i ograniczając podmiotowość. Zwalnianie członków rodziny
z realizowania jej funkcji ekonomicznej może prowadzić
do demobilizacji i zasiania demoralizującej myśli, że zaspokajanie potrzeb rodziny przez grupę większą, a nie
w drodze obowiązków alimentacyjnych, jest sytuacją właściwą.
Subsydiarne towarzyszenie to formy aktywności polegające na pomaganiu tym, którzy sobie nie radzą w wykonywaniu swoich funkcji. Istotne jest położenie akcentu na
postawę podmiotu otrzymującego wsparcie, od którego
wymagana jest determinacja w podejmowaniu prób przełamania kryzysu z wykorzystaniem własnych możliwości
i uprawnień. Podmiot udzielający wsparcia musi baczyć
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na cel i sens wspierania (subsydiarnego towarzyszenia beneficjentowi), który często jest wypowiadany w kilku
skrótowych formułach, jak np. że celem pomagania nie
jest pomaganie, lecz próba dopomożenia, czyli doprowadzenie do samodzielnego funkcjonowania beneficjenta,
czy też że jest nim pomoc do samopomocy. Sprzeczne
z ideą pomocniczości jest natomiast pomaganie ekstensywne, z reguły rozłożone w czasie, a więc drogie, nawet
jeśli poszczególne świadczenia nie są wygórowane, które
nie ma u podstaw planu naprawczego nakierowanego na
usamodzielnienie. Prowadzi ono do uzależnienia od
świadczeń, nazywanego syndromem wyuczonej bezradności (Przełowiecka, 2010, s. 191–207), który jest efektem
zarówno słabego charakteru beneficjentów, jak i nieprofesjonalnych działań tych, którzy zamiast usamodzielniać
doprowadzili do ich zniewolenia.
Jak wspomniano, wbrew błędnemu odczytywaniu sensu zasady pomocniczości na podstawie drugiego elementu nazwy, zgodna z nią jest czasami odmowa pomagania.
Dotyczy to przypadków kryzysu będącego skutkiem bierności wnioskodawcy, kiedy udzielanie pomocy mogłoby
go utwierdzać w takiej postawie. Odmowa powinna też
nastąpić w przypadku występowania o wsparcie skierowanego do kręgu dalszego (np. do państwa) z pominięciem
kręgu bliższego wnioskodawcy (zwłaszcza rodziny — najpierw rodzina, potem wspólnota lokalna itd.).
Subsydiarna redukcja to teza nakazująca zaprzestanie
prowadzenia działań nastawionych na pomaganie, kiedy
beneficjent osiągnie pułap samodzielności, czyli zdolność
samodzielnego wypełniania własnych funkcji.

Obowiązki alimentacyjne
pierwszym źródłem wsparcia
dla osób w ekonomicznej potrzebie
Z perspektywy zasady pomocniczości alimenty są podstawowym i pierwszym źródłem wspierania osób, które mają niezaspokojone usprawiedliwione (uzasadnione) potrzeby ekonomiczne związane z utrzymaniem i — jeżeli są
dziećmi — wychowaniem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
wyznacza krąg osób połączonych relacjami rodzinnoprawnymi, na których we wskazanej w przepisach kolejności spoczywa obowiązek świadczenia alimentów, i określa kryteria kształtowania ich zakresu (szerzej Smyczyński, 2018, s. 325–360; Pawliczak, 2017, s. 1480–1639; Andrzejewski, 2013, s. 874–950). Przepisem kluczowym dla
relacji alimentów do świadczeń socjalnych z funduszy publicznych w kontekście zasady pomocniczości jest art. 135
§ 3 k.r.i o., zgodnie z którym na wysokość alimentów nie
wpływają: 1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego (ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, DzU z 2019 r.
poz. 670), 2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe
związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej
(ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, DzU z 2019 r. poz. 111), 3) świadczenie wychowawcze (ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, DzU poz. 195 ze zm.,
dalej: ustawa 500+), 4) świadczenia rodzinne (ustawa
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z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, DzU
z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), 5) rodzicielskie świadczenie
uzupełniające (ustawa z 3 stycznia 2019 r. o rodzicielskim
świadczeniu uzupełniającym, DzU poz. 303). Dla prowadzonych w artykule rozważań wystarczające wydaje się
skoncentrowanie uwagi na świadczeniach wymienionych
wyżej w pkt 1 i 3.
Świadczenia uzyskane ze wskazanych źródeł nie mogą
obniżać wysokości alimentów, jakie na rzecz świadczeniobiorcy ustala sąd od członków jego rodziny. Wskutek tego potrzeby wierzyciela alimentacyjnego (z reguły jest
nim dziecko) są zaspokajane w większym zakresie. Intencja przepisu jest oczywista — państwo nie należy do kręgu zobowiązanych do alimentacji i nie spoczywają na nim
obowiązki tego rodzaju, jednak prowadząc politykę społeczną ma obowiązek przeciwdziałania niekorzystnym
zjawiskom, w tym zapewniając obywatelom możliwość
uzyskania rozmaitych świadczeń socjalnych. Patrząc na
omawiany przepis przez pryzmat zasady pomocniczości
należy mieć na uwadze to, aby aktywność państwa nie powodowała erozji obowiązku alimentacyjnego i przeniesienia odpowiedzialności ekonomicznej za byt osób ubogich
z członków ich rodziny na podatników.

Obowiązki alimentacyjne
a świadczenia z pomocy społecznej
w kontekście zasady pomocniczości
W ustawie o pomocy społecznej jest wiele uregulowań,
które są komplementarne z ideą wyrażoną w treści art.
135 § 3 k.r.i o. Kluczowe znaczenie dla opisu relacji między obowiązkami alimentacyjnymi a świadczeniami z pomocy społecznej ma określony w art. 2 ust. 1 u.p.s. cel pomocy społecznej: „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości” (szerzej
Szurgacz, 1993, s. 32–49; Stopka, 2009, s. 98–131; Nitecki,
2008, s. 58–88). Osoby i rodziny, które otrzymują wsparcie, mają obowiązek współpracy w rozwiązywaniu swojej
kryzysowej sytuacji (art. 4 u.p.s.). Treść tych przepisów
wskazuje, że:
 pomocy nie należy udzielać tym, którzy wykorzystując własne możliwości i uprawnienia są w stanie samodzielnie przełamać kryzys (zakaz odbierania),
 nie wolno udzielać świadczeń z pomocy społecznej
tym, którzy nie są w kryzysowej sytuacji (zakaz odbierania),
 beneficjentem pomocy może być osoba aktywnie
dążąca do przełamania sytuacji kryzysowej, by żyć samodzielnie (Nitecki, 2008, s. 105–107; Sierpowska, 2011,
s. 40–41),
 pomaganie ma zmierzać do przezwyciężenia kryzysu, czyli do usamodzielnienia świadczeniobiorcy (subsydiarna redukcja).
Zawarty w art. 2 ust. 1 u.p.s. zwrot „własne możliwości
i uprawnienia”, które wnioskodawca ma obowiązek wykorzystać, w praktyce dotyczy przede wszystkim uprawnień alimentacyjnych. Przyznanie świadczeń zależy od moż-
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liwości samodzielnego poradzenia sobie z kryzysem,
w szczególności dochodząc alimentów, oraz od wysokości
miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym (Nitecki, 2008, s. 153–158). Jeżeli
uprawnienie alimentacyjne mu przysługuje, a z niego nie korzysta, wówczas nie powinien otrzymać świadczeń z pomocy
społecznej. Byłoby to bowiem przeniesienie obowiązku
wspierania osoby ubogiej z dłużnika alimentacyjnego na podatników. Zasada pomocniczości natomiast obowiązek
wspierania nakłada najpierw na rodzinę wnioskodawcy
(krąg wyznaczony przepisami k.r.i o.), a dopiero jeżeli członkowie rodziny nie są w stanie zaspokoić jego potrzeb, dopuszcza przeniesienie tego zadania na barki podatników.
W ustawie o pomocy społecznej istnieje wiele innych,
niż powołane wyżej, uregulowań wprost nawiązujących
do zasady pomocniczości. Do najważniejszych należą:
 możliwość ograniczenia świadczeń, odmowy ich
przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia
niepieniężnego, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej jako reakcja na rozmaite naganne, destrukcyjne zachowania świadczeniobiorcy uniemożliwiające osiągnięcie celu, jakim jest usamodzielnienie (art. 11 ust. 1 i 2 u.p.s.;
Nitecki, 2008, s. 105–107; Sierpowska, 2011, s. 43–44;
Szurgacz, 1993a);
 kompetencja organu administracji pomocy społecznej wystąpienia o alimenty na rzecz beneficjenta świadczeń (art. 110 ust. 5 u.s.p.), aby przenieść na członków rodziny zadania związane z zapewnianiem mu środków do
życia;
 możliwość przeniesienia kosztów odpłatności za
świadczenia udzielone z pomocy społecznej na świadczeniobiorcę oraz jego rodzinę (art. 96 u.p.s.);
 możliwość podjęcia działań w postaci pracy socjalnej (art. 6 pkt 12 u.p.s.) i zawierania z klientami kontraktu socjalnego (art. 6 pkt 6 u.p.s.) — działań rozumianych
jako wspólna aktywność na rzecz usamodzielnienia beneficjentów świadczeń.
Ogół uregulowań przyjętych w ustawie o pomocy społecznej pozwala postawić tezę, że są one konsekwentnie
posadowione na fundamencie zasady pomocniczości i są
z nią zgodne. W praktyce pomagania realizowanego
przez ośrodki pomocy społecznej tej konsekwencji jest
jednak za mało. Część pracowników tych ośrodków przejawia sentymentalizm oraz brak asertywności względem
wnioskodawców i świadczeniobiorców, nie stawiając im
wymagań, a koncentrując uwagę na sprawnym przygotowywaniu decyzji o przyznaniu świadczeń. W konsekwencji niski jest odsetek beneficjentów opuszczających system wsparcia z powodu usamodzielnienia, a znaczący
uzależnionych od świadczeń, co przejawia się w pobieraniu ich przez kolejne pokolenia1.

Obowiązki alimentacyjne a świadczenia
z funduszu alimentacyjnego
w kontekście zasady pomocniczości
Konstrukcja prawna funduszu alimentacyjnego, który jest
najistotniejszym instrumentem służącym dyscyplinowa-
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niu osób uchylających się od wykonywania obowiązków
alimentacyjnych, sprowadza się do relacji łączącej trzy
podmioty: dłużnika alimentacyjnego z jego wierzycielem
oraz organ administracji wypłacający świadczenia z funduszu wierzycielowi, by następnie oddziaływać dyscyplinująco względem dłużnika. Fundusz alimentacyjny jest
sposobem interwencji państwa w obliczu masowego zjawiska społecznego, jakim jest niealimentacja. Wkracza
ono na żądanie wierzyciela między strony stosunku alimentacyjnoprawnego, który nie funkcjonuje z powodu
uchylania się przez dłużnika od wypełniania jego obowiązków. Od tego momentu cel instytucji obowiązku alimentacyjnego, tj. zaspokojenie potrzeb osoby uprawnionej, jest realizowany w ramach dwóch stosunków prawnych. W pierwszym instytucja publiczna zaspokaja bieżące potrzeby wierzyciela alimentacyjnego, wypłacając mu
przyznane świadczenia, a w ramach drugiego stosunku
prawnego odbiera od dłużnika alimentacyjnego (w drodze postępowania egzekucyjnego) równowartość tego, co
z funduszu otrzymał jego wierzyciel (Andrzejewski,
1995). Wypłacanie beneficjentom świadczeń z funduszu
alimentacyjnego jawi się jako rozdysponowywanie środków publicznych, dla których źródłem są podatki, jednak
można to też określić jako swego rodzaju kredytowanie
alimentów, by następnie odebrać równowartość wyłożonych środków od dłużnika, i w ten sposób przywrócić należny ład.
W związku z tym, że zwrotu wydatków, czyli zwrotu
długu, nie można zakwalifikować jako dotkliwej konsekwencji nagannego etycznie zachowania dłużników,
w ustawie o wspieraniu uprawnionych do alimentów
wprowadzono kilka rozwiązań mających na celu ich zdyscyplinowanie. Zaakcentowanie funkcji dyscyplinującej
przepisów wspomnianej ustawy miało na celu zmianę
w stosunku do obowiązującej w latach 1974–2004 ustawy
z 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (DzU z 1974 r.
nr 27 poz. 157 ze zm.), w której główny nacisk położony
był na funkcję socjalną (Rataj, 2008, s. 385). Wśród rozwiązań dyscyplinujących dłużników alimentacyjnych, jakie przyjęto w 2007 r. (szerzej zob. Maciejko 2009,
s. 195–284; Tomaszewska, 2014), należy wymienić:
 obowiązek współpracy organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne z organami właściwymi dla wierzyciela i dłużnika (przekazywanie przez organ egzekucyjny
informacji o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności, a także obowiązek obu właściwych organów
przekazywania organowi egzekucyjnemu informacji istotnych dla skuteczności egzekucji) oraz ich obowiązek informowania sądu o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego;
 obowiązek organu właściwego dłużnika przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego celem ustalenia jego sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej i zawodowej
oraz przyczyn niełożenia alimentów;
 obowiązek dłużnika złożenia oświadczenia majątkowego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania;
 przekazanie do biura informacji gospodarczej wiadomości o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego;
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 obowiązek dłużnika zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, jeżeli nie może wywiązać
się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia.
Jeżeli jednak dłużnik konsekwentnie nie wykonuje
wymienionych obowiązków lub bez uzasadnionej przyczyny odmawia przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, interwencyjnych, robót publicznych itp. albo
udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, wówczas wszczynane jest postępowanie
w celu uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań, co prowadzi do złożenia wniosku
o ściganie za przestępstwo niealimentacji (art. 209 kodeksu karnego).
Najbardziej spektakularnym środkiem oddziaływania
względem dłużnika uznanego za uchylającego się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego jest możliwość odebrania mu prawa jazdy (Andrzejewski, 2015, s. 168–198;
Spurek, 2019; Juryk, 2016). Dyskusja wokół zasadności
stosowania tej sankcji ilustruje stopień percepcji zasady
pomocniczości nie tylko wśród dłużników alimentacyjnych, ale również wśród przedstawicieli doktryny, i sędziów. Oburzenie dłużników alimentacyjnych kwestionujących odbieranie im prawa jazdy po upływie wielu miesięcy nierealizowania obowiązku alimentacyjnego, znalazło zrozumienie u przedstawicieli doktryny (Sosnowska,
2012, s. 89), a także sędziów Trybunału Konstytucyjnego,
którzy w wyroku z 22 września 2009 r. (P 46/07) zakwestionowali zgodność z ustawą zasadniczą przepisów
umożliwiających odbieranie uciążliwym dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy. Stwierdzili m.in., że jest to środek nadmiernie uciążliwy, a więc sprzeczny z zasadą proporcjonalności, gdyż pozbawiony prawa jazdy dłużnik będzie miał większe problemy z zarobkowaniem, a zatem
także z płaceniem alimentów. Trybunał nie dostrzegł, że
odebranie tego dokumentu możliwe jest dopiero w konsekwencji kilkumiesięcznej procedury, w czasie której
dłużnik mając prawo jazdy alimentów nie płacił. To demoralizujące dłużników alimentacyjnych stanowisko spotkało się z krytyką ze strony części doktryny (Andrzejewski, 2013, s. 889–894), a także… tegoż Trybunału w trafnym wyroku z 12 lutego 2014 r. (K 23/10), w którym zabieranie prawa jazdy uciążliwym dłużnikom alimentacyjnym uznano za środek niebędący w sprzeczności z Konstytucją, adekwatny do rangi zła przejawiającego się
w lekceważeniu rudymentarnych potrzeb dzieci, a jednocześnie najskuteczniejszy spośród sposobów oddziaływania dyscyplinującego.
Dla charakterystyki świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kontekście alimentów i zasady pomocniczości najważniejszy jest cel ustawy o wspieraniu uprawnionych do
alimentów — doprowadzenie do sytuacji, w której w ostatecznym rachunku to dłużnik alimentacyjny poniesie ekonomiczne konsekwencje bycia rodzicem dziecka, a nie
podatnicy. W praktyce ten zamysł nie jest realizowany
w zadowalający sposób ze względu na nieskuteczność egzekwowania alimentów2. W zakresie, w jakim roszczenie
o zwrot równowartości wypłaconych kwot nie jest wyegzekwowane, funkcjonowanie funduszu alimentacyjnego
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rozmija się z zasadą pomocniczości, nakazującą zaspokajanie potrzeb osób ubogich przez krąg im najbliższy, czyli rodzinę.
Należy też wskazać, że świadczenia z funduszu są wypłacane tym osobom, w których gospodarstwie domowym
uzyskiwane są niskie dochody, a więc nie są one w stanie
samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb ekonomicznych.
Jest to zgodne z zawartym w zasadzie pomocniczości zakazem wspierania tych, którzy są w stanie samodzielnie
przełamać sytuację kryzysową.
Do zaprzestania wypłacania świadczeń dochodzi
w przypadku uzyskiwania przez świadczeniobiorcę wyższych dochodów niż wskazane w ustawie, a także wówczas
gdy dłużnik spłaci dług względem funduszu i rozpocznie
realizowanie obowiązku bezpośrednio do rąk wierzyciela.
Taką sytuację można określić jako uzasadnione zaprzestanie wypłacania z powodu usamodzielnienia świadczeniobiorcy (w przyjętej terminologii jest to subsydiarna redukcja).

Obowiązki alimentacyjne a świadczenia
wychowawcze (tzw. 500+)
w kontekście zasady pomocniczości
Świadczenie wychowawcze wypłacane na podstawie ustawy 500+ ma charakter pieniężny i służy wsparciu rodzin
wychowujących dzieci. W pierwotnej wersji programu
uregulowanego w tej ustawie wypłacano rodzicom lub innym uprawnionym osobom kwotę będącą iloczynem 500 zł
i liczby mniejszej o jeden od ilości posiadanych dzieci. Jeżeli rodzice mieli jedno dziecko, wówczas przyznanie
świadczenia było uzależnione od uzyskiwania w ich gospodarstwie domowym odpowiednio niskiego dochodu.
Prowadziło to do nieporozumienia wyrażanego w błędnej
tezie, że w rodzinie składającej się z więcej niż jednego
dziecka najstarszemu z nich świadczenie nie przysługuje.
W świetle przepisów ustawy świadczenia nie przysługują
bowiem żadnemu dziecku, ponieważ to nie dzieci są adresatami świadczeń, lecz są nimi rodziny3.
Jako element polityki społecznej program 500+ miał
się przyczynić do sukcesywnego wychodzenia z dramatycznej sytuacji demograficznej Polski, co jednak nie nastąpiło, gdyż decyzje prokreacyjne są podejmowane
w efekcie splotu wielu czynników, wśród których wsparcie
socjalne nie ma decydującego znaczenia. Powodem wprowadzenia programu 500+ była też konieczność poprawy
egzystencji ekonomicznej dzieci, czyli tej grupy społecznej, która najdotkliwiej odczuła skutki transformacji (Kocik, 2010, s. 217–233; Warzywoda-Kruszyńska, 2015,
s. 184–196; 2014; Szczepska-Pustkowska, 2010, s. 67–92).
Dla prowadzonej tu analizy mniej istotna jest konstatacja, że kwota 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko, od tej, że świadczenie wypłacane jest niezależnie od
osiąganego w rodzinie dochodu na osobę, a więc prawo do
niego mają również rodziny o dochodach wysokich, którym
wsparcie socjalne nie jest potrzebne. Przesłanką uzyskania
tego świadczenia jest bowiem wyłącznie posiadanie dzieci.
Świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach programu 500+ mają charakter dwoisty w zależności od te-
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go, jaki jest ekonomiczny status świadczeniobiorców.
W stosunku do rodzin o niskich dochodach można mówić, że istnieje specyficzny związek sposobu ich wypłacania z zasadą pomocniczości, chociaż nie jest on tak silny
jak w przypadku świadczeń z pomocy społecznej. Wśród
beneficjentów świadczeń wypłacanych w ramach programu 500+ takich rodzin, które nie radzą sobie z wypełnianiem funkcji ekonomicznej, jest, co oczywiste, większość.
W stosunku do nich świadczenia wychowawcze mają uzasadnienie w świetle pierwszej tezy zasady pomocniczości
(zakaz odbierania), ponieważ nie będąc w stanie samodzielnie zaspakajać ekonomicznych potrzeb, wymagają
wsparcia. Można jednak mieć wątpliwości, czy wypłacanie
wskazanym rodzinom świadczeń przystaje do wymogów
związanych z realizowaniem drugiej tezy zasady pomocniczości, a mianowicie subsydiarnego towarzyszenia, które
ma prowadzić do usamodzielnienia beneficjentów i do tego, co określono jako subsydiarną redukcję (zaprzestanie
wypłacania po osiągnięciu pułapu samodzielności).
W ustawie nie wskazano bowiem celu wypłacania świadczeń w postaci jakiegoś rezultatu tych działań, którego
osiągnięcie przez rodzinę (lub w wymiarze makro przez
ogół społeczeństwa) pozwoliłoby, czy też nakazywało, odstąpienie od dalszego wspierania (Magda, Brzeziński,
Chłoń-Domińczak, Kotowska, Myck, Najsztub, Tyrowicz,
2019). W uzasadnieniu do ustawy i w licznych oficjalnych
wypowiedziach wskazywano na potrzebę przeciwdziałania skrajnej biedzie, jest to jednak bardziej motyw (przyczyna) wprowadzenia programu, a nie określenie jego celu. Program nie przewiduje możliwości jego wygaszenia,
czy choćby stopniowego wygaszania, nawet w przypadku
znacznego podniesienia stopy życiowej w rodzinie pobierającej świadczenia. Jako taki nie zawiera on nawiązania
do trzeciej tezy zasady pomocniczości, tj. subsydiarnej redukcji.
Postrzegając usamodzielnienie bardziej w kategoriach
ekonomiczno-psychologicznych niż prawnych, wpływu
programu 500+ na usamodzielnienie rodzin o niskich dochodach można się dopatrzeć w tym, że przyznane świadczenia mogą się przyczynić do zaspokajania przez nie potrzeb na wyższym poziomie niż przed ich przyznaniem,
a to z kolei może pobudzać w świadczeniobiorcach ich
własną aktywność celem realizowania rozbudzonych
w ten sposób potrzeb wyższego rzędu. Podstawę dla takiego odczytania efektów programu 500+ dają informacje o strukturze wydatków czynionych z pozyskanych
środków, w których istotne kwoty przeznaczono na zakup
samochodów osobowych na rynku wtórnym, sprzętu gospodarstwa domowego, oraz na wypoczynek wakacyjny.
Jednocześnie nie pojawiły się doniesienia o marnotrawieniu przyznanych środków, a w szczególności przeznaczanie ich na alkohol (były zgłaszane takie obawy). W konsekwencji w znikomym odsetku spraw dochodzi do zaprzestania wypłaty świadczeń ze względu na ich marnotrawienie. Czasami usamodzielnienie przejawia się w sposób zaskakujący, kiedy świadczenia pomagają uniezależnić się
od sprawcy przemocy domowej (Bojanowska, Krupska,
Magda, Szarfenberg, 2007, s. 30–31). Pojawiają się też informacje o zmniejszeniu liczby gospodarstw domowych
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pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Pozwala
to przyznać rację rozwiązaniu, zgodnie z którym rodzice
lub inne osoby upoważnione mogą dowolnie dysponować
przyznanymi środkami. W szczególności nie muszą wydatkować każdego świadczenia na rzecz konkretnego
dziecka ani nie są zobowiązani do dysponowania pieniędzmi w sposób kontrolowany4.
Natomiast w odniesieniu do rodzin żyjących na wyższym poziomie ekonomicznym świadczenia wypłacane im
w ramach programu 500+ nie mają żadnego związku
z mechanizmem zawartym w zasadzie pomocniczości
(z żadną z opisanych wyżej trzech składających się na nią
tez). Ich wypłacanie nie jest konsekwencją niemożności
samodzielnego zaspokajania potrzeb (stanowi złamanie
tego, co określono jako zakaz odbierania, czyli zakaz
wspierania rodzin ekonomicznie samodzielnych). Nie jest
też ono wsparciem, które może prowadzić do usamodzielnienia, bowiem rodziny te są ekonomicznie samodzielne.
Przyjęte rozwiązanie jest po części funkcją polityki
w jej najbardziej podstawowym znaczeniu, tzn. wynikało
z chęci pozyskania i utrzymania wyborców, po części z pośpiechu, gdyż sprawującym władzę zależało na rozpoczęciu realizacji programu możliwie szybko po osiągnięciu
sukcesu wyborczego (wprowadzenie systemu obliczania
dochodów i weryfikowania dostępności świadczeń w zależności od jego wysokości odsuwałoby realizację projektu o kilka miesięcy), a po części z rachunku ekonomicznego, który wskazywał, że koszt wprowadzenia mechanizmu
oceniania wysokości dochodu celem zablokowania możliwości uzyskiwania świadczeń osobom bogatym byłby
mniej więcej taki, jak oszczędności z jego wprowadzenia.
Zrozumienie dla tych okoliczności nie może zmienić oceny, że w odniesieniu do beneficjentów żyjących na wysokim poziomie ekonomicznym omawiany program jest
sprzeczny z zasadą pomocniczości. Wspomniane zrozumienie dla wprowadzenia tego programu w przyjętej
w 2016 r. formule może dotyczyć ewentualnie początkowego okresu funkcjonowania — z czasem (w najbliższych
2–3 latach) należy od niej stopniowo odejść.
Oceniając program 500+ w kontekście zgodności z zasadą pomocniczości należy stwierdzić, że z przyczyn politycznych nie przewidziano jakiejkolwiek formuły odchodzenia od niego, wskazując chociażby kryteria stopniowego wprowadzania coraz wyższych progów dochodowych
uprawniających do świadczeń (Magda, Brzeziński,
Chłoń-Domińczak, Kotowska, Myck, Najsztub, Tyrowicz,
2019). Z każdym rokiem obowiązywania omawianego
programu ów czynnik polityczny będzie coraz bardziej
utrudniał lub nawet uniemożliwi roztropne, stopniowe,
oparte na pogłębionej ewaluacji jego wygaszanie, które
powinno nastąpić po podniesieniu poziomu życia ubogich
w chwili obecnej świadczeniobiorców na cywilizacyjnie
godny pułap. Cena polityczna za taki krok będzie dla każdego, kto się nań poważy, skrajnie wysoka.
Świadczenia z ustawy 500+ o wiele bardziej niż świadczenia z pomocy społecznej i z funduszu alimentacyjnego
zagrażają instytucji obowiązku alimentacyjnego. Istnieje
obawa, że mogą doprowadzić do erozji tych obowiązków
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i przeniesienia związanych z nimi ciężarów na podatników. Istnieje wszak ryzyko presji na rodzica wychowującego dziecko, wywieranej przez dłużnika, a także dalszą
rodzinę, by zadowolił się świadczeniem publicznym, redukując żądania alimentacyjne. Nie można wykluczyć empatii sędziów dla sytuacji dłużników, których dzieci uzyskują świadczenia w ramach omawianego programu. Należy się także liczyć ze zniechęceniem rodziców mieszkających z dziećmi do prowadzenia kosztownych psychicznie sądowych postępowań alimentacyjnych. Weryfikacja
skali tych zagrożeń wymaga uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:
 ile wpływa rocznie powództw o alimenty począwszy
od 2017 r. i jak się ma ta wielkość do wpływów w latach
poprzednich,
 czy wysokość żądanych alimentów rośnie odpowiednio do skali inflacji, czy też być może maleje stosownie do
rozmiarów otrzymywanych świadczeń socjalnych,
 czy wzrasta liczba pozwów o obniżenie alimentów?
Odpowiedź na te pytania może zapobiec erozji obowiązku alimentacyjnego, który powinien pozostać pierwszym źródłem utrzymania dla dzieci. Wnikliwa empiryczna analiza praktyki sądowej i komorniczej, dla której
przedstawione pytania mają charakter wyjściowy, powinna uwzględniać również czynniki demograficzne i ekonomiczne.

Zakończenie i wnioski
Przed czterdziestu laty na łamach „Studiów Cywilistycznych” fiński naukowiec ogłosił ideę rezygnacji z instytucji obowiązku alimentacyjnego na rzecz rozbudowy systemu świadczeń socjalnych (Aarnio, 1979; zob. też Hellin, 1981), co miało zapobiec niszczeniu relacji rodzinnych przez konfliktogenne obowiązki związane z utrzymaniem dzieci. W ramach budowanego wówczas w Finlandii państwa opiekuńczego do bezstresowego wychowywania dzieci zamierzano dodać równie beztroskie
ekonomicznie rodzicielstwo. Oczekującego narodzin
dziecka, autora niniejszego tekstu, tamten artykuł nie zachwycił. Siermiężna polska rzeczywistość gwarantowała
jednak, że komuniści nie wpadną na to, by pozbawić go
przywileju utrzymywania własnego dziecka. Po upływie
40 lat Polska jest bogatsza, świadczenia socjalne wypłacane polskim rodzinom są wyższe (choć niższe od wypłacanych w wielu innych krajach Europy), a entuzjazm piszącego te słowa dla wizji uczonego Fina pozostał na niezmiennie niskim poziomie. Z powodu stawiania wymagań tym, którzy potrzebują wsparcia, wizja państwa pomocniczego jest bowiem zdecydowanie atrakcyjniejsza
od wizji państwa opiekuńczego.
Wnioskiem wynikającym z powyższych rozważań jest
postulat sformułowania ustawowej definicji zasady pomocniczości. Istniejące obecnie w przepisach oraz preambułach odwołania do tej zasady nie spełniają należycie swej funkcji, czego dowodzą stworzone w oderwaniu
od zasady pomocniczości uregulowania ustawy o świadczeniach wychowawczych, a także sprzeczna z nią praktyka funkcjonowania przepisów ustawy o pomocy spo-
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łecznej. Właściwym miejscem dla takiej definicji powinien być fragment Konstytucji RP o prawach socjalnych
obywateli. W tym samym mniej więcej miejscu należałoby umieścić przepis, że świadczenia socjalne wypłacane w ramach prowadzonej przez państwo polityki rodzinnej nie mogą powodować erozji obowiązku alimentacyjnego.

1

Liczne są na ten temat publikacje naukowe, a także raporty
GUS (następnie szeroko omawiane na lamach prasy fachowej),
jak np. Pomoc społeczna w latach 2005–2009
(https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/pomoc-spoleczna-w-polsce-w-latach-20052009,12,1.html),
Różne
oblicza
polskiej
biedy
(https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/rozne-oblicza-polskiej-biedy,4,1 html).
2 Zobacz w: Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, https://archiwum.mpips.gov.pl/wsparcie-dlarodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/informacje-statystyczne/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow/. Jest to szczegółowy dokument ogłaszany przez resort każdego roku.
3 Jeżeli np. rodzice mający czworo dzieci otrzymali 1500 zł, to
ani najstarsze nie było poszkodowane, ani pozostałe uprzywilejowane. Świadczenia przyznano bowiem dla częściowego pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem i wychowywaniem
ogółu potomstwa.
4 Istniały na początku 2016 r. propozycje, by wyposażyć uprawnionych w karty, przy pomocy których mogliby dokonywać zakupów wyłącznie w ramach „dziecięcego” asortymentu.
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