
101Praca Socjalna nr 3(33) 2018, S. 101–119

Bl i ż e j  p r awa

Iwona sIerpowska, anna malICka-oChtera

oBowiązek alimentacyjny dzieci woBec 
rodziców a prawo do świadczeń 
z pomocy Społecznej

aBStrakt

Rodzice są uprawnieni do dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od swoich 
dzieci, jeżeli znajdują się w niedostatku, a więc są niezdolni do samodzielne-
go zaspokojenia podstawowych potrzeb. Trudna sytuacja życiowa wywołana 
niedostatkiem, połączona z brakiem samowystarczalności, stanowi przesłankę 
do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej. Te same okoliczności leżą zatem 
u podstaw uruchamiania wsparcia w ramach powinności rodzinnych i systemu 
świadczeń publicznych. Ponieważ przepisy prawa nie określają jednoznacznie 
kolejności realizacji obowiązków wynikających z różnych źródeł, w artykule 
podjęto próbę ustalenia relacji pomiędzy obowiązkiem alimentacyjnym dzie-
ci na rzecz rodziców a prawem tych ostatnich do korzystania z pomocy spo-
łecznej. Na podstawie metody dogmatyczno-prawnej i analitycznej w artykule 
przedstawiono: istotę prawa do alimentacji oraz formy jego realizacji w świetle 
przepisów ustawy o pomocy społecznej, obowiązki organów administrujących 
w zakresie wytaczania powództw o roszczenia alimentacyjne oraz skutki nie-
wywiązywania się z  obowiązku alimentacyjnego i  bezpodstawnej rezygnacji 
z dochodzenia świadczeń od członków rodziny. W konkluzjach podkreślono 
prymat obowiązków rodzinnych względem obowiązków władz publicznych 
oraz sformułowano rekomendacje dla organów pomocy społecznej dotyczące 
egzekwowania powinności wynikających z więzów pokrewieństwa. 
Słowa kluczowe: pomoc społeczna, obowiązek alimentacyjny, świadczenie, 
kierownik ośrodka pomocy społecznej

wProwadzenie

Pomoc społeczna jest systemem świadczeń i instytucji, przez które państwo 
wspiera osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych, niezdolne 
do samodzielnego zaspokojenia potrzeb bytowych. Obok pomocy publicz-
nej system prawa sankcjonuje powinności wynikające z więzi pokrewień-
stwa i powinowactwa, w tym obowiązek przyczyniania się do zaspokajania 
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potrzeb członków rodziny znajdujących się w  niedostatku. Wystąpienie 
trudnej sytuacji życiowej połączone z  brakiem samowystarczalności jest 
przesłanką do udzielenia wsparcia zarówno przez osoby bliskie, jak i przez 
system pomocy społecznej. Przepisy powinny rozgraniczać obowiązki władz 
publicznych od obowiązków członków rodziny i wskazywać, które z nich 
powinny być egzekwowane w pierwszej kolejności; dotyczy to również zo-
bowiązań dzieci wobec rodziców. Brak takich unormowań w praktyce rodzi 
wiele wątpliwości związanych z udzielaniem świadczeń oraz z ponoszeniem 
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W artykule podjęto 
próbę ustalenia relacji pomiędzy obowiązkiem alimentacyjnym zstępnych 
wobec wstępnych a obowiązkiem władz do udzielania świadczeń z zasobów 
publicznych. Celem opracowania jest ustalenie, w jaki sposób obowiązek 
alimentacyjny wpływa na realizację prawa do świadczeń z pomocy społecz-
nej oraz jakie skutki wynikają z uchylania się od alimentacji i  rezygnacji 
z  dochodzenia należnych alimentów. Istotne przy tym będzie wskazanie 
roli organów administrujących w analizowanym obszarze, w tym ich zadań 
i kompetencji normowanych przez różne akty prawne.

iStota obowiązku aliMentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny pierwotnie sankcjonowała jedynie konieczność 
nakazana przez naturę (Ignatowicz, Nazar, 2016, s.  573). Nakaz natury 
będący jednocześnie wskazaniem moralnym dla członków rodzin z czasem 
przybrał również formę prawną. I  tak zgodnie z  treścią art. 128 Ustawy 
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwanej dalej k.r.o.) 
obowiązek dostarczania środków utrzymania oraz wychowania (obowiązek 
alimentacyjny) obciąża krewnych w  linii prostej oraz rodzeństwo. Istota 
obowiązku alimentacyjnego sprowadza się więc do nakazu dostarczania 
niezbędnych środków utrzymania wynikającego przede wszystkim z wię-
zów pokrewieństwa. Łacińskie alimentare oznacza zaopatrywać, a w domy-
śle: w żywność i środki niezbędne do życia. 

Obowiązek alimentacyjny wynika wprost z przepisów prawa i ma cha-
rakter bezwzględny, co oznacza, że osoba obowiązana do świadczenia nie 
może z własnej woli uwolnić się od jego spełniania. Sam fakt, że dziecko 
jest biologicznym krewnym rodzica, przesądza, w myśl przepisów prawa ro-
dzinnego i opiekuńczego, o zobowiązaniu zstępnego do alimentacji rodzi-
ca, który znalazł się w niedostatku. Sądy w orzeczeniach przy rozpatrywa-
niu spraw o alimenty jedynie konkretyzują ustawową regulację, wskazując: 
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kto, komu, w jakich odstępach czasu, i w jakiej wysokości ma świadczyć 
alimenty. Zobowiązanie, które istnieje pomiędzy stronami stosunku zo-
bowiązaniowego, wynika z więzi rodzinnej oraz z niemożności samodziel-
nego zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb przez uprawnionego przy 
posiadaniu przez zobowiązanego dostatecznych możliwości majątkowych 
lub  zarobkowych zadośćuczynienia obowiązkowi. Sąd Najwyższy stwier-
dził, że „obowiązek alimentacyjny należy do kategorii stosunków obliga-
cyjnych, a ze względu na swe źródło należy do zobowiązań prawnorodzin-
nych. Polega na czynnościach mających na celu zaspokojenie potrzeb osoby, 
która sama utrzymać się nie może, a więc na różnorakich świadczeniach” 
(Uchwała SN z dnia 24 maja 1990 r.). Cechą wyróżniającą alimenty jest 
przy tym przeznaczanie świadczeń na zaspokajanie potrzeb bieżących. Ali-
mentacja uprawnionego polega zatem na dostarczaniu środków do życia, na 
bieżące potrzeby, najczęściej w pieniądzu.

Cechą silnie determinującą istotę obowiązku alimentacyjnego jest jego 
osobisty i  nieprzenoszalny charakter. Obowiązkiem alimentacyjnym nie 
można obciążyć innej aniżeli wskazanej w  przepisach osoby, ani też nie 
przechodzi on na spadkobierców (art.  129, 130 i  139 k.r.o.). Nie można 
również zrzec się prawa do alimentów, a wierzytelności alimentacyjne nie 
mogą być ani umorzone przez potrącenie, ani też nie mogą stanowić przed-
miotu egzekucji (Uchwała SN z dnia 24 lutego 2011 r.). Alimenty należy 
zatem uznać za kategorię wyłączoną z obrotu prawnego. 

W sytuacji rodzica dochodzącego alimentów od dziecka w celu skutecz-
nego ustalenia przez sąd alimentacji należy wykazać łącznie dwie przesłan-
ki. Po pierwsze, że po stronie rodzica pozostają usprawiedliwione potrzeby 
(takie jak: środki na utrzymanie, opłata bieżących rachunków, leczenie, 
wyżywienie), których z racji sytuacji życiowej (np. wieku, stanu zdrowia) 
nie jest on w stanie samodzielnie zaspokoić. Po drugie, należy uzasadnić, 
że pozwany – dziecko ma możliwości zarobkowe lub majątkowe do zadość-
uczynienia obowiązkowi wsparcia alimentacyjnego, np. przez wskazanie 
miesięcznych zarobków dziecka bądź własności nieruchomości, z których 
czerpie lub może czerpać dochody.

W orzecznictwie wskazuje się na duży stopień indywidualizacji spraw 
o  alimenty powodowany zróżnicowanymi sytuacjami rodzinnymi stron. 
Nie zawsze rodzic będzie mógł skutecznie żądać alimentów od dziecka. 
Prawo chroni bowiem zstępnych przed podnoszeniem roszczeń sprzecz-
nych z  zasadami moralnymi. Istotna w  sprawach o  alimenty pozostaje 
kwestia zgodności żądania alimentów z zasadami współżycia społecznego, 



Iwona Sierpowska, Anna Malicka-Ochtera

104 Praca Socjalna nr 3(33) 2018, S. 101–119

stanowiąca potencjalną podstawę formułowania przez pozwanego zarzu-
tu nadużycia prawa. Należy zauważyć, że zgodnie z brzmieniem art. 1441 
k.r.o. zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli 
ich żądanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, z wyjątkiem 
sytuacji względem małoletniego dziecka. Co za tym idzie, w razie rażąco 
niewłaściwego postępowania rodzica, budzącego powszechną dezaprobatę, 
jest dopuszczalne oddalenie powództwa w całości lub w części ze względu 
na zasady współżycia społecznego (Uchwała SN z dnia 16 grudnia 1987 r.). 
W orzecznictwie ukształtowała się linia, zgodnie z którą rodzic, który rażą-
co zaniedbywał swoje dzieci w okresie ich małoletniości, nie wywiązywał 
się odpowiednio ze swych obowiązków rodzicielskich, nie może skutecznie 
domagać się od tych (dorosłych już) dzieci alimentów na swoją rzecz. Takie 
żądanie może być bowiem uznane właśnie za sprzeczne z zasadami współ-
życia społecznego i powinno podlegać oddaleniu (np. wyrok SO w Olszty-
nie z dnia 27 maja 2015 r.). Podobnie, za sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego powinno być poczytane powództwo o alimenty, jeżeli osoba 
ich żądająca popadła w niedostatek ze swojej winy, na skutek własnego nie-
dbalstwa i  braku zapobiegliwości, a  zwłaszcza gdy ma to na celu szyka-
nowanie zobowiązanego do alimentacji. Nie znajduje zatem uzasadnienia 
roszczenie rodzica, który ze  swej winy popadł w niedostatek, rezygnując 
bezpodstawnie z możliwości zarobkowania.

obowiązek aliMentacyjny a zaSady udzielania 
świadczeń z PoMocy SPołecznej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zwana dalej u.p.s.) 
nie odnosi się wprost do obowiązku alimentacyjnego. W  sferze pomocy 
społecznej powinności członków rodziny osoby znajdującej się w  trudnej 
sytuacji życiowej są wywodzone z zasady pomocniczości, będącej jednym 
z fundamentów analizowanej sfery życia publicznego. Zasada ta może być 
rozważana zarówno przez pryzmat obowiązków rodziny wobec osoby po-
trzebującej pomocy, jak i z prawa tej osoby do domagania się wsparcia od 
swoich bliskich. 

W  myśl zasady pomocniczości przyjmuje się, że człowiek powinien 
samodzielnie zaspokajać swoje potrzeby; w  sytuacji gdy przestaje być sa-
mowystarczalny, z  pomocą powinna przyjść najmniejsza i  najbliższa mu 
wspólnota. Niewątpliwie jest nią rodzina, w której egzystowanie opiera się 
na szczególnych więzach, niewystępujących w  innych grupach. Koniecz-
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ność wsparcia osoby będącej w trudnej sytuacji wypływa tu z potrzeby ser-
ca, ale i  z  regulacji prawnej, o  czym wyraźnie stanowi kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Zgodnie z zasadą pomocniczości pomoc społeczna powinna 
znajdować zastosowanie, gdy mimo własnej aktywności i wsparcia rodziny 
nie można przezwyciężyć życiowych trudności. Jeżeli zatem istnieją osoby, 
które zgodnie z obowiązkiem alimentacji mogą dostarczyć osobie potrzebu-
jącej niezbędnych środków utrzymania, to ich obowiązki powinny wyprze-
dzać świadczenia z pomocy społecznej. Uprawnienia do korzystania z  tej 
pomocy należy traktować jako wtórne i  uzupełniające wobec alimentów 
(Sierpowska, 2009, s. 212–217). 

Drugi aspekt pomocniczości nakazuje osobie znajdującej się w  życio-
wym kryzysie wykorzystać uprawnienia wynikające z alimentacji. Artykuł 
2 ust. 1 u.p.s. stanowi, że celem pomocy społecznej jest umożliwienie oso-
bom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moż-
liwości. Pojęcia: „uprawnienia”, „zasoby”, „możliwości” nie zostały usta-
wowo zdefiniowane, wymagają one zatem indywidulanej oceny. W  tych 
kategoriach znaczeniowych mieści się m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, 
posiadanie wartościowych przedmiotów, nieruchomości, wierzytelności, 
możliwość uzyskania uprawnień do świadczeń z  zabezpieczenia społecz-
nego, jak również prawo do alimentów (Stopka, 2009a, s.  85–87). Do-
maganie się alimentów od zobowiązanych do tego członków rodziny jest 
wyrazem podejmowania wysiłków na rzecz przezwyciężenia trudnej sytu-
acji życiowej. Jest to również przejaw aktywności potencjalnego lub rzeczy-
wistego świadczeniobiorcy, oczekiwanej od osób korzystających z pomocy 
społecznej. W wyroku z dnia 27 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Warszawie podkreślił, że świadczenia z pomocy społecznej mają 
charakter pomocniczy, tzn. są przyznawane w zakresie, w jakim osoby ubie-
gające się o  nie własnym staraniem nie mogą zaspokoić swoich potrzeb. 
Jeżeli osobie wnioskującej przysługuje świadczenie wynikające z obowiąz-
ku alimentacyjnego, to w pierwszej kolejności środki utrzymania powinny 
pochodzić właśnie z tego źródła. W myśl art. 128 k.r.o. obowiązek dostar-
czania środków utrzymania obciąża bowiem krewnych w linii prostej oraz 
rodzeństwo. Rezygnacja z ustanowienia alimentów nie może oznaczać, że 
ciężar utrzymania ma pokrywać państwo w ramach środków przeznaczo-
nych na pomoc społeczną. Takie założenie byłoby sprzeczne ze społeczną 
funkcją obowiązku alimentacyjnego, u którego podstaw leży przekonanie 
o  słuszności udzielania przez dzieci pomocy rodzicom w  zabezpieczeniu 
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ich egzystencji (Sylwestrzak, 2001, s. 63). W sytuacjach wypłacania świad-
czeń osobom uprawnionym do alimentacji oraz nieściągania od krewnych 
świadczeniobiorcy wydatków poniesionych na pomoc ekonomiczne ciężary 
udzielonego wsparcia są przenoszone na podatników (Andrzejewski, 1999, 
s. 68). Tym samym skutki nieuzasadnionego prymatu prawa pomocy spo-
łecznej wobec prawa rodzinnego dotykają wszystkich obywateli. 

W świetle przedstawionych rozważań, stosownie do tytułu i celu tego 
artykułu, uprawniona – jak się wydaje – jest konstatacja, że z zasady pomoc-
niczości można wyprowadzić obowiązek udzielenia przez dzieci wsparcia 
rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie to powin-
no wyprzedzać przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Stanowisko to 
znajduje odzwierciedlenie w kilku przepisach ustawy o pomocy społecznej. 
W myśl art. 50 ust. 2 u.p.s. przyznanie usług opiekuńczych osobie mającej 
bliskich krewnych następuje w  sytuacji, gdy rodzina nie może zapewnić 
opieki. Obowiązki rodzinne są również wymieniane przy określaniu zasad 
ponoszenia odpłatności za świadczenia oraz ich zwrotu. I tak do wnoszenia 
opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, w przypadku niemożliwości ich 
pokrycia przez mieszkańca domu, jest zobowiązany małżonek oraz zstępni 
przed wstępnymi (art. 61 u.p.s.). Zarówno małżonek, jak i krewni w linii 
prostej osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązani 
do zwrotu wydatków poniesionych na te świadczenia, jeżeli zwrotu środ-
ków nie dokonał beneficjent lub jego spadkobierca (art.  96 ust. 1 u.p.s.; 
Stopka, 2009b, s. 12). Mimo że powołane regulacje nie uzależniają reali-
zacji prawa do pomocy społecznej od obowiązku alimentacyjnego, to nie 
można nie dostrzec związków pomiędzy nimi a prawem rodzinnym. We 
wspomnianych unormowaniach ustawodawca uznaje pierwszeństwo obo-
wiązków małżonka, zstępnych i  wstępnych, ponadto wspólnym elemen-
tem przytoczonych przepisów pomocy społecznej oraz kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego są osoby zobowiązane (w tym dzieci) do udzielenia wspar-
cia członkowi rodziny i przejęcia materialnej odpowiedzialności za zaspo-
kojenie jego potrzeb z zastrzeżeniem, że w pomocy społecznej nie uznaje 
się obowiązków rodzeństwa. Powołane przepisy u.p.s. nie tylko nie mają 
charakteru konkurencyjnego względem unormowań dotyczących stosunku 
alimentacyjnego (Gąsiorek, 2011, s. 279), ale stanowią wyraźne nawiązanie 
do kodeksowych regulacji. Jednakże wskazana kolejność świadczeń nie za-
wsze bezspornie wynika z ustawy. 

Artykuł 16 ust. 2 u.p.s. stanowi, że gmina i powiat, obowiązane zgod-
nie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie 
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mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiąz-
ku osób fizycznych lub prawnych do zaspokojenia jej niezbędnych potrzeb 
życiowych. Pomocy nie mogą również odmówić podmioty, którym jed-
nostki samorządu terytorialnego zleciły realizację zadań z zakresu pomo-
cy społecznej (art. 16 ust. 3 u.p.s.). Trzeba wyraźnie podkreślić, że ustawa 
o pomocy społecznej nigdzie nie stanowi, że obowiązek zarówno państwa, 
jak i jednostek samorządu terytorialnego w sferze świadczeń pomocowych 
powstaje dopiero wówczas, gdy potrzeby osoby uprawnionej nie zostaną 
zaspokojone w drodze świadczeń alimentacyjnych (wyrok NSA z dnia 1 
sierpnia 2001 r.). Nie ma zatem bezpośredniej zależności między realizacją 
obowiązku alimentacyjnego a korzystaniem ze świadczeń pomocy społecz-
nej, w szczególności organ nie może odmówić udzielenia świadczenia z tej 
przyczyny, że dzieci osoby będącej w niedostatku nie wywiązują się wobec 
niej z obowiązku alimentacyjnego. 

W świetle tych rozważań nasuwa się pytanie, jak pogodzić wyprowa-
dzany z zasady pomocniczości prymat obowiązków rodziny z brzmieniem 
art.  16 ust. 2 u.p.s. W  ujęciu teoretycznym można zaproponować kilka 
rozwiązań. Pierwszym są działania informująco-perswazyjne, zmierzające 
do uświadomienia osobie będącej w trudnej sytuacji obowiązków spoczy-
wających na jej dzieciach lub innych osobach. Drugim są działania wspie-
rająco-towarzyszące, w  ramach których organ udzieli pomocy zmierzają-
cej do wyegzekwowania powinności dzieci wobec rodziców. Pomoc może 
przyjąć postać poradnictwa lub pracy socjalnej. Organ może też zapropo-
nować dzieciom zawarcie umowy o dostarczanie rodzicowi środków utrzy-
mania (art. 103 ust. 1 u.p.s.), jak również samodzielnie wytoczyć roszczenie 
o powództwo alimentacyjne. Tego rodzaju działania wpisują się w zasady 
ogólne pomocy społecznej, w tym w udzielanie wsparcia osobom będącym 
w potrzebie w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych 
potrzeb życiowych. Trzecim rozwiązaniem jest przyznanie świadczeń, 
a następnie podjęcie kroków zmierzających do włączenia członków rodziny 
w  proces udzielania pomocy. W  każdym przypadku organ musi rozwa-
żyć dobór właściwych środków do konkretnej sprawy. W sytuacji ostrego 
kryzysu zwłoka związana z ustalaniem, czy istnieją osoby bliskie i czy są 
one w stanie udźwignąć ciężar wsparcia, mogłaby tylko pogorszyć trudną 
sytuację. Dlatego nie zawsze organ może sobie pozwolić na oczekiwanie na 
zaktywizowanie się rodziny. Nie jest przy tym bez znaczenia, że niektórym 
świadczeniom z pomocy społecznej przypisuje się obligatoryjny charakter 
i łączy się z nimi występowanie po stronie wnioskodawcy publicznego pra-
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wa podmiotowego (Nitecki, 2008, s.  13–14, 190). Odmowa przyznania 
tych form pomocy odwołująca się do zasad ogólnych, w  tym do zasady 
pomocniczości, nie jest zatem oczywista. 

Poszukując odpowiedzi na postawione pytanie, nie można pomijać za-
sad organizacji i  funkcjonowania administracji publicznej, której częścią 
jest pomoc społeczna. Zasada legalności nakazuje organom administracji 
działać zgodnie z przepisami prawa i podejmować działania przez prawo 
wyznaczone (Olejniczak-Szałowska, 2016, s.  126–127). W  sytuacji gdy 
organ konfrontuje zasadę pomocniczości z  konkretnym unormowaniem, 
a takie zawiera art. 16 ust. 2 u.p.s., to w razie wątpliwości co do tego, czy 
przyznać pierwszeństwo zasadzie, czy przepisowi, zawsze wybierze to dru-
gie rozwiązanie. A więc udzieli pomocy każdej osobie potrzebującej, a do-
piero w dalszej kolejności będzie badać ewentualne zobowiązania jej dzieci. 
Wobec powyższego można sformułować konkluzję, że obowiązek gminy 
i powiatu wyrażony w art. 16 ust. 2 u.p.s. nie niweczy prymatu powinno-
ści rodziny, chociaż jest możliwe, że pomoc społeczna wyprzedzi działania 
osób bliskich. Istotne jest jednak to, że organ udzielający świadczeń będzie 
mógł wywierać wpływ na te osoby, domagając się zwrotu wydatków po-
niesionych na świadczenia lub doprowadzając do wypełnienia obowiązku 
alimentacyjnego, obowiązku, który ma charakter pierwotny wobec prawa 
do pomocy społecznej. Trzeba z całą mocą podkreślić, że udzielenie świad-
czeń z pomocy społecznej nie zwalnia zstępnych z odpowiedzialności ani 
nie uzasadnia przerzucania na społeczeństwo kosztów utrzymania osoby, 
która może otrzymać alimenty od swoich dzieci. 

W praktyce organy pomocy społecznej nierzadko stają przed dylemata-
mi wyważenia nakazów wynikających z prawa publicznego i prywatnego. 
Dotyczy to zazwyczaj przypadków, gdy o świadczenia z pomocy społecznej 
ubiegają się osoby starsze, niemające środków do życia i nieotrzymujące ali-
mentów od swoich dzieci. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne. Zdarza 
się, że rodzice nie znają swoich praw lub nie chcą występować z powódz-
twem o zasądzenie alimentów z poczucia wstydu lub z obawy przed roz-
padem więzi rodzinnych. Czasem powodem rezygnacji z  alimentów jest 
przekonanie, że to państwo powinno im zapewnić środki utrzymania, in-
nym razem na decyzjach ciążą błędy przeszłości w postaci zaniedbywania 
czy porzucenia dzieci. Rolą organu pomocy społecznej nie jest jednak do-
ciekanie powodów rezygnacji z  alimentów. Wymaga podkreślenia, że or-
gan pomocy społecznej nie posiada kompetencji do zwalniania zstępnych 
z obowiązku alimentacyjnego. O braku podstaw do ustanowienia alimen-
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tów może orzec wyłącznie sąd (por. art. 32 i art. 445 k.p.c.1)). Obowiąz-
kiem organu jest natomiast uświadomienie osobie, która stara się o pomoc, 
jej praw wynikających z  obowiązku alimentacji, a  także poinformowa-
nie o  skutkach, jakie rodzi bezpodstawna rezygnacja z  tego uprawnienia 
(Sierpowska, 2017, s. 426–427; Borkowski, Krajewski, Szymański, 2006, 
s.  198–199). Stosownie do okoliczności organ może nakłaniać osobę do 
dochodzenia alimentów przed sądem; również kierownik ośrodka pomocy 
społecznej może wystąpić z pozwem alimentacyjnym na rzecz takiej osoby. 
Mimo iż wytaczanie powództw alimentacyjnych jest uprawnieniem, a nie 
obowiązkiem kierownika ośrodka pomocy społecznej, nie powinien on po-
chopnie rezygnować z  tej prerogatywy. Ocena okoliczności poddających 
w wątpliwość obowiązek świadczenia alimentów w konkretnym przypadku 
powinna być pozostawiona sądowi.

wytaczanie Powództw o roSzczenia aliMentacyjne 
Przez kierownika ośrodka PoMocy SPołecznej

Zgodnie z procedurą cywilną, dochodzenie alimentów odbywa się w dro-
dze powództwa o alimenty. Ustawodawca dąży do uproszczenia tej proce-
dury, co jest uzasadnione rangą obowiązku alimentacyjnego, nagannością 
uchylania się od jego spełniania oraz przeważnie słabszą ekonomicznie po-
zycją wierzycieli (Dolecki, Sokołowski, 2013). Ułatwieniem w dochodzeniu 
alimentów jest właściwość przemienna sądu, zgodnie z którą powództwo 
o alimenty można wytoczyć zarówno przed sądem rejonowym właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, jak i ze względu na miej-
sce zamieszkania powoda (art. 27 i 32 k.p.c.). Innym udogodnieniem jest 
przewidziana w art. 110 ust. 5 u.p.s. możliwość wystąpienia przez kierow-
nika ośrodka pomocy społecznej z pozwem do sądu na rzecz uprawnionego. 
Mimo że przepisy prawa nie wymagają od kierownika ośrodka pomocy 
społecznej wstrzymania się z decyzją o wytoczeniu powództwa do czasu za-
jęcia stanowiska przez uprawnionego w tym zakresie, to w praktyce kierow-
nik korzysta ze swojego uprawnienia dopiero wtedy, gdy osoba uprawniona 
nie wytoczyła wcześniej skutecznie powództwa o alimenty w swoim imie-
niu. Kierownik ośrodka wykorzystuje przez to swoje uprawnienia przede 
wszystkim w sytuacji, gdy osoba potrzebująca pomocy jest nieporadna lub 

1) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, zwana dalej 
k.p.c.
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gdy podejmowała wcześniej nieudolne próby uruchomienia postępowania 
przed sądem albo gdy obawia się obciążenia kosztami. Warto zauważyć, 
że kierownik jako podmiot dochodzący alimentów jest z urzędu zwolniony 
od kosztów sądowych (art. 96 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o kosztach sadowych w sprawach cywilnych).

Do udziału kierownika ośrodka pomocy społecznej w sprawie o alimen-
ty stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu 
cywilnym. Zgodnie z regulacją art. 55–60 k.p.c. osobę, na rzecz której pro-
kurator wytoczył powództwo, sąd zawiadamia, doręczając jej odpis pozwu, 
a wyrok zapadły w sprawie traktuje się tak samo, jakby powództwo wyto-
czył sam zainteresowany. Należy podkreślić, że kierownik ośrodka pomocy 
społecznej, tak samo jak prokurator, nie jest związany z żadną ze stron, nie 
działa w interesie prywatnym, ale – wytaczając powództwo – strzeże pra-
worządności oraz ładu społecznego. Powinno to tym bardziej uzasadniać 
aktywność kierowników ośrodków pomocy społecznej w zakresie wnosze-
nia powództw, ponieważ ich rola procesowa pozostaje neutralna względem 
potencjalnego nawet konfliktu pomiędzy rodzicem a  dzieckiem. Celem 
przyświecającym kierownikom wnoszącym powództwo jest bowiem chro-
nienie porządku prawnego i wypływającego z niego ładu w zakresie natu-
ralnej potrzeby alimentacji między członkami rodziny. Decyzję o wszczęciu 
postępowania kierownik podejmuje samodzielnie i nie podlega ona ocenie 
sądu. Pozycja kierownika jest wówczas samodzielna i korzysta on z własnej 
legitymacji procesowej, działając na prawach prokuratora. Może on składać 
oświadczenia, zgłaszać wnioski, przytaczać fakty i dowody, może też skar-
żyć każde orzeczenie, od którego przysługuje środek odwoławczy (Jakubec-
ki, 2018; Bodio, 2014, s. 58–63). 

Poza ustawowym odesłaniem do pozycji prokuratora w postępowaniu 
cywilnym, brak jest regulacji dotyczących konkretnych uprawnień kierow-
nika ośrodka pomocy społecznej, w tym zwłaszcza w zakresie możliwość 
ich delegowania. W doktrynie słusznie zwraca się uwagę, że nie ma wy-
rażonego w  przepisach wprost uprawnienia, na  mocy którego kierownik 
mógłby udzielić upoważnienia pracownikowi centrum pomocy rodzinie 
do podejmowania działań w  jego imieniu. Należy zatem wnioskować, że 
pozew może być wniesiony wyłącznie przez kierownika, ponieważ kompe-
tencja ta jest przypisana przepisem art. 110 ust. 5 u.p.s. wyłącznie kierowni-
kowi ośrodka pomocy społecznej. Jak podkreśla się w nauce, nie oznacza to 
jednak, że kierownik nie może korzystać z pomocy profesjonalnego pełno-
mocnika (adwokata bądź radcy prawnego) ani że upoważniony pracownik 
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nie może reprezentować kierownika przed sądem i brać udziału w czynno-
ściach procesowych, z wyjątkiem wniesienia powództwa i korzystania ze 
środków odwoławczych (Nitecki, Wilk, 2016). Zastrzeżenie kompetencji 
do wytoczenia powództwa wyłącznie dla kierownika wynika z wykładni 
literalnej normy art. 110 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z któ-
rą to „kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz oby-
wateli powództwa o roszczenia alimentacyjne […]”. Jednakże z  racji celu 
i funkcji regulacji z art. 110 ust 5 u.p.s. jak najbardziej zasadne jest dopusz-
czenie możliwości korzystania przez kierownika z pomocy profesjonalisty 
w dochodzeniu roszczeń bądź upoważnienie pracownika do zastępowania 
przy czynnościach związanych ze sprawą. 

Postępowanie o  zasądzenie alimentów rozpoczyna złożenie pozwu. 
W  piśmie tym kierownik wskazuje osobę uprawnioną, na rzecz której 
działa, oraz oznacza pozwanego, opisuje także usprawiedliwione potrzeby 
uprawnionego i możliwości majątkowo-zarobkowe pozwanego. W prakty-
ce zdarza się, że kierownik ośrodka pomocy społecznej nie zna miejsca 
zamieszkania dziecka – pozwanego, nie niweczy to jednak możliwości sku-
tecznego dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. Kodeks postępowania 
cywilnego stanowi o obowiązku przewodniczącego składu sędziowskiego 
bądź referendarza sądowego przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia 
miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego jeszcze przed ustanowieniem 
kuratora (zgodnie z treścią art. 144 § 1 k.p.c.). Jeżeli ten sposób poszuki-
wania pozwanego przez sąd zawiedzie i zostanie uprawdopodobnione (za 
pomocą takich środków, jak pisemne informacje biur adresowych lub or-
ganów ewidencji ludności), że miejsce pobytu pozwanego jest nieznane, 
pozostaje skorzystanie z instytucji ustanowienia kuratora, tak aby sprawie 
o  alimenty nadać bieg. Kurator działa bowiem niejako „za” dziecko i  to 
jemu doręcza się stosowne pisma procesowe, jest też podmiotem umoco-
wanym do dokonania wszystkich czynności w sprawie. Rola kierownika, 
w sytuacji braku znajomości miejsca zamieszkania pozwanego, sprowadza 
się zatem w  pierwszej kolejności do wnioskowania o  ustalenie przez sąd 
miejsca zamieszkania, a dopiero w razie bezskuteczności – złożenia wnio-
sku o ustanowienie kuratora.

Jednym z  powodów rezygnacji przez kierowników ośrodków pomocy 
społecznej z uprawnienia unormowanego w art. 110 ust. 5 u.p.s. jest prze-
bywanie osób zobowiązanych do alimentacji poza granicami kraju. Kierow-
nicy obawiają się wówczas trudności związanych z ustaleniem właściwości 
sądu. Tymczasem w  sytuacji gdy dziecko przebywa za granicą, interesy 
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wierzycieli alimentacyjnych chroni prawo europejskie i międzynarodowe2), 
a zawartym w nim unormowaniom przyświeca cel ułatwienia wierzycielom 
alimentacyjnym dochodzenia roszczeń. Jeśli dziecko przebywa w państwie 
członkowskim UE, wówczas kierownik może wytoczyć sprawę przed sąd 
zwykłego miejsca pobytu rodzica (zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Rady 
(WE) NR 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa 
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakre-
sie zobowiązań alimentacyjnych, sądem, który ma jurysdykcję, może być 
sąd zwykłego miejsca pobytu wierzyciela).

Warto dodać, że swoistą alternatywą dla uprawnień wynikających 
z art. 110 ust. 5 u.p.s. jest możliwość zawarcia przez kierownika ośrodka 
pomocy społecznej (jak i  kierownika powiatowego centrum pomocy ro-
dzinie) umowy ze zstępnymi (także małżonkiem lub wstępnymi), której 
przedmiotem jest określenie wysokości pomocy świadczonej przez krew-
nych na rzecz osoby ubiegającej się o udzielenie świadczeń z pomocy spo-
łecznej (art. 103 ust. 1 u.p.s.). Kompetencja ta, podobnie jak wytoczenie 
powództwa o roszczenie alimentacyjne, jest pozostawiona uznaniu admi-
nistracyjnemu. Jednakże nie tylko od organu zależy, czy dojdzie ona do 
skutku. W tym przypadku ustawodawca odwołuje się do czynności dwu-
stronnej, opartej na swobodzie zawierania umów. Kierownik może zatem 
nie skorzystać ze swego uprawnienia, jak również druga strona może nie 
przejawiać zainteresowania tą czynnością. Od wytoczenia powództwa za-
warcie umowy różni się brakiem władczości, zstępnym pozostawia się tu 
swobodę decydowania o  tym, czy dobrowolnie zobowiążą się do dostar-
czania świadczeń osobie bliskiej będącej w  niedostatku. Choć formalnie 
ustawa o pomocy społecznej nie wskazuje umowy jako alternatywy do wy-
toczenia powództwa alimentacyjnego, to pod względem założonych celów 
może ona być tak postrzegana. Jej zawarcie i wykonanie pozwalają osiągnąć 
cel zbieżny ze świadczeniem alimentów, a zatem jest zasadne podjęcie pró-

2) Art. 63 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. prawo prywatne międzynarodowe (tekst 
jedn. Dz.U. 2015, poz.  1792) odsyłający do rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 
z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wyko-
nywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE. 
L. 2009.7.1) w połączeniu z Ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w po-
stępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem 
takiego postępowania (Dz.U. 2005 nr 10, poz. 67) – stosowaną w kwestiach nieuregu-
lowanych w rozporządzeniu.
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by skorzystania z  tej elastycznej formy konkretyzacji obowiązków dzieci, 
zanim dojdzie do skierowanie sprawy do sądu. Należy jednak podkreślić, 
że zawarcie umowy nie jest przeszkodą do skorzystania przez kierownika 
z uprawnień wynikających z art. 110 ust. 5 u.p.s., a jedynie czyni niemoż-
liwym stosowanie art. 96 u.p.s. Oznacza to, że kierownik może wytoczyć 
powództwo alimentacyjne przeciwko dziecku, które w  trybie umownym 
zobowiązało się do dostarczania rodzicowi pomocy. Jednakże nie może od 
takiego zstępnego domagać się zwrotu wydatków poniesionych na udzie-
lone rodzicowi świadczenia z pomocy społecznej. Jednoczesne korzystanie 
przez kierownika ośrodka z uprawnienia do zawarcia umowy i wytoczenia 
powództwa alimentacyjnego może budzić moralny sprzeciw, niemniej jed-
nak nie można wykluczyć sytuacji, w których kwota dobrowolnie świad-
czonej pomocy na rzecz rodzica będzie niewspółmierna do rzeczywistych 
możliwości dziecka. Dlatego w praktyce może się zdarzyć, że organ pomo-
cy społecznej skorzysta z obu przysługujących mu uprawnień.

Skuteczność obowiązku aliMentacyjnego w świetle 
Prawa do PoMocy SPołecznej 
Obowiązek alimentacyjny wywołuje na gruncie ustawy o pomocy społecz-
nej różne skutki. Choć nie jest warunkiem przyznania ani odmowy udzie-
lenia świadczenia, nie pozostaje bez wpływu na realizację prawa do pomocy 
społecznej. Otrzymywanie alimentów od dzieci nie jest przeszkodą do ko-
rzystania ze świadczeń. Niemniej jednak alimenty są składnikiem docho-
du, który jest jednym z głównych kryteriów przyznania pomocy pieniężnej 
oraz ustalania opłat za świadczenia niepieniężne. Alimenty mogą zatem 
spowodować przekroczenie kryterium dochodowego i utratę świadczenia. 
Warto dodać, że alimenty mają wpływ na sytuację dochodową rodzica pod 
warunkiem że dziecko wywiązuje się z nałożonego obowiązku. Alimenty 
zasądzone, ale nieprzekazywane nie stanowią dochodu osoby uprawnionej. 
Bez wpływu na prawo do zasiłków z pomocy społecznej pozostają alimenty 
świadczone w naturze. Dostarczanie żywności, leków, odzieży lub zapew-
nienie rodzicowi opieki jest traktowane jako świadczenie w naturze, a to 
zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 4 u.p.s nie podlega wliczeniu do dochodu. Choć 
taka pomoc rodziny nie przekłada się bezpośrednio na prawo do świadczeń 
pieniężnych, to nie jest ona bez znaczenia, gdy idzie o przyznawanie świad-
czeń niepieniężnych, np. w formie żywności, odzieży czy usług opiekuń-
czych. Konkludując, należy podkreślić, że wywiązywanie się z obowiązku 
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alimentacyjnego dzieci wobec rodziców może spowodować utratę prawa 
do świadczeń z  pomocy społecznej (przynajmniej niektórych) lub może 
zmniejszyć zakres udzielanej pomocy. 

Realizacja obowiązku alimentacyjnego, co do zasady, nie zwalnia zstęp-
nych z zobowiązań wyznaczonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. 
Chodzi tu przede wszystkim o wnoszenie opłat za pobyt rodzica w domu 
pomocy społecznej (wyrok WSA w  Lublinie z  dnia 16 października 
2014 r.). Jak zauważa judykatura, opłata ta nie jest powiązana z obowiąz-
kiem alimentacyjnym, a jedynie z pokrewieństwem. Okoliczność, że „córka 
mogłaby potencjalnie występować o uchylenie się od obowiązku alimenta-
cyjnego, pozostaje bez wpływu na zakres jej obowiązków związanych z po-
noszeniem odpłatności za pobyt ojca w domu pomocy społecznej” (wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r.). 

Zgodnie z  art.  61 u.p.s. opłatę za pobyt w  domu pomocy społecznej 
wnosi mieszkaniec – do wysokości 70% swojego dochodu oraz małżonek 
i zstępni przed wstępnymi, jeżeli ich dochód jest wyższy niż 300% ustawo-
wego kryterium dochodowego3), z zastrzeżeniem, że dochód pozostający po 
wniesieniu opłaty nie może być niższy niż 300% wskazanego kryterium. 
Bezpośredni wpływ realizacji obowiązku alimentacyjnego na opłatę za po-
byt rodzica w domu pomocy społecznej polega na podwyższeniu dochodu 
rodzica, a przez to zwiększeniu jego części opłaty oraz zmniejszeniu części 
obciążającej zstępnego. Drugim skutkiem jest obniżenie dochodu zobowią-
zanego do alimentacji, zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.s. alimenty świadczone na 
rzecz innych osób są bowiem odliczane od przychodu uzyskiwanego przez 
zobowiązanego. Może to spowodować zwolnienie go z obowiązku partycy-
pacji w kosztach utrzymania rodzica w domu pomocy społecznej. Zastrzec 
jednak należy, że powyższe skutki zachodzą wówczas, gdy obowiązek ali-
mentacyjny jest realizowany w formie pieniężnej.

Warto nadmienić, że osobę zobowiązaną do wnoszenia opłaty za po-
byt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej 
wniosek pod warunkiem, że  przedstawi prawomocne orzeczenie sądu 
o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że 
władza rodzicielska nie została przywrócona (art.  64a u.p.s.). Poza tym 

3) Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, dla osoby 
w rodzinie – 528 zł: zob. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w spra-
wie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).
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na mocy art. 64 u.p.s. organ pomocy społecznej w przypadkach szczegól-
nych (głównie uzasadnionych sytuacją materialną zobowiązanego) może 
zwolnić częściowo lub całkowicie zstępnego z obowiązku ponoszenia opłat 
za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej. Organ działa tu w ramach 
uznania administracyjnego, a katalog przypadków uzasadniających zwol-
nienie z opłaty pozostaje otwarty (Nitecki, 2013, s. 558). Nie można zatem 
wykluczyć zastosowania zwolnienia wobec zstępnego, który wypełniania 
wobec rodzica obowiązek alimentacyjny w znacznym rozmiarze. Powodem 
zwolnienia mogą być również okoliczności, które przesądziły o oddaleniu 
powództwa o zasądzenie alimentów, takie jak: niewywiązywania się rodzi-
ców ze swoich obowiązków wobec dzieci w przeszłości, uchylanie się od 
alimentacji na rzecz dzieci, brak zainteresowania ich sprawami, znęcanie się 
nad nimi czy opuszczenie rodziny. Podobne stanowisko jest prezentowane 
w orzecznictwie. We wspomnianym wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 
listopada 2016 r. sąd nie zgodził się z poglądem, jakoby art. 64 u.p.s. po-
zwalał jedynie na zwolnienie z opłat osób znajdujących się w trudnej sytu-
acji materialnej. Zdaniem sądu interpretacja art. 64 u.p.s. musi pozwalać na 
uwzględnienie przy badaniu zasadności zwolnienia z opłat za pobyt osoby 
spokrewnionej w  domu pomocy społecznej również takich okoliczności, 
niezwiązanych z  sytuacją materialną, jak przyczyna braku relacji rodzin-
nych między osobami związanymi pokrewieństwem. Trzeba jednak pod-
kreślić, że tego rodzaju okoliczności oraz niezasądzenie alimentów na rzecz 
rodzica nie powodują automatycznego zwolnienia dziecka z obowiązku po-
noszenia opłaty za pobyt wstępnego w domu pomocy społecznej. 

Analizując skutki, jakie w  sferze pomocy społecznej wywołuje obo-
wiązek alimentacyjny, należałoby również odnieść się do nieskorzystania 
z uprawnień do wytoczenia powództwa o roszczenia alimentacyjne. Re-
zygnacja ta może dotyczyć zarówno kierownika ośrodka pomocy społecz-
nej, jak i osoby znajdującej się w niedostatku. W pierwszym przypadku 
osoba ubiegająca się o  pomoc nie ponosi konsekwencji niewytoczenia 
powództwa. Kierownik może skorzystać z uprawnienia w tym zakresie, 
ale nie musi. Niemniej jednak niepodjęcie działania powinno wynikać 
z  obiektywnych przesłanek, w  szczególności powinno być uzasadnione 
sytuacją rodzinną rzeczywistego lub potencjalnego świadczeniobiorcy. 
W żadnym przypadku bierna postawa organu nie może być usprawiedli-
wiana niewiedzą, nieznajomością przepisów czy obawą przed występowa-
niem przed sądem. Nieuzasadniona rezygnacja przez kierownika ośrodka 
pomocy społecznej z uprawnienia wynikającego z  art.  110 ust. 5 u.p.s. 
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godzi w zasadę sprawiedliwości społecznej i podaje w wątpliwość prawi-
dłowość wydatkowania środków publicznych. 

Odmowa złożenia powództwa o  zasądzenie alimentów przez samego 
zainteresowanego może oznaczać pozbawienie go pomocy ze środków pu-
blicznych. Choć, co do zasady, gmina nie może odmówić pomocy osobie 
potrzebującej, powołując się na obowiązek alimentacyjny jej dzieci, to bier-
na lub roszczeniowa postawa tej osoby może być przyczyną takiej odmowy. 
Zdarza się, że rodzice nie chcą ujawniać danych swoich dzieci przed orga-
nem pomocy społecznej, odmawiają wytoczenia powództwa o alimenty lub 
też wycofują pozew, obawiając się konfliktów w rodzinie. Sądy sygnalizują, 
że rezygnacja z  dochodzenia uprawnień nie może być rekompensowana 
świadczeniami z pomocy społecznej (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 
lutego 2013 r.). W literaturze słusznie się zauważa, że „nie jest rolą instytu-
cji pomocy społecznej dociekanie motywów wycofania pozwu o alimenty, 
a jedynie wyciągnięcie konsekwencji wobec takiego zachowania. W istocie 
swej jest ono wszak rezygnacją przez świadczeniobiorcę z możliwości po-
konania swej trudnej sytuacji materialnej przy wykorzystaniu przysługu-
jących mu jego własnych uprawnień” (Andrzejewski, 1999, s.  62). Taka 
postawa jest również zaprzeczeniem współdziałania z  pracownikiem so-
cjalnym, do czego jest zobowiązany świadczeniobiorca na podstawie art. 4 
u.p.s. Brak współdziałania może stanowić podstawę do odmowy przyzna-
nia świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzyma-
nia świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

PodSuMowanie 
Prawo do alimentacji ma charakter pierwotny w  stosunku do prawa do 
pomocy społecznej. Uprawnienia i obowiązki wynikające z alimentacji po-
wstają z mocy prawa i obowiązują bezwzględnie, wyprzedzając obowiązki 
władz publicznych. Działania instytucji pomocowych powinny być za-
tem potraktowane jako wtórne i uzupełniające aktywności członków ro-
dziny. Teza ta powinna być wyznacznikiem działania instytucji pomocy 
społecznej i uzasadnieniem do roszczeń zgłaszanych wobec dzieci niewy-
wiązujących się z obowiązku alimentacyjnego. Sprawą wielkiej wagi jest, 
aby organy pomocy społecznej miały świadomość powinności rodzinnych 
i  aby przekładała się ona na konkretne działania. Nie  mając możliwości 
pozostawienia osoby cierpiącej niedostatek bez pomocy, organy powinny 
udzielić wsparcia, podejmując jednocześnie próby zaktywizowania rodzi-
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ny. Od  konkretnej sytuacji rodzinnej i  życiowej będzie już zależało, czy 
domaganie się od zstępnych realizacji obowiązków wynikających z alimen-
tacji nastąpi przed przyznaniem świadczenia, w trakcie jego udzielania czy 
po zakończeniu całego procesu wspomagania. Odstępowanie od roszczeń 
wobec dzieci świadczeniobiorcy jest wyrazem nieuzasadnionego przerzuca-
nia obowiązków rodzinnych na instytucje publiczne, a tym samym na całe 
społeczeństwo wypracowujące środki na pomoc społeczną. Może również 
stanowić zachętę do unikania realizacji obowiązku alimentacyjnego, umac-
niać roszczeniową postawę świadczeniobiorców i  tworzyć fałszywy obraz 
pomocy społecznej jako instytucji wyręczającej dzieci z obowiązków wzglę-
dem ich rodziców.
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children’S maintenance oBligationS to parentS verSuS 
the right to Social welfare BenefitS 
aBStract

If they suffer privation, which means that they are unable to meet their basic 
needs on their own, parents are entitled to claim maintenance from their 
children. On the other hand, the difficult life situation caused by privation, 
linked with lack of self-sufficiency, is one of the reasons to claim social welfare 
benefits. Therefore, the same circumstances constitute the basis for financial 
support from both the family and the public social system. Because the laws 
do not explicitly define the order in which maintenance ought to be paid, this 
study attempts to establish the relation between the family’s and the State’s 
financial obligations. Based on the legal-dogmatic and analytical methods, 
this article presents: the essence of the right to maintenance and its forms 
in the Polish Social Welfare Act, the duties of the administrative bodies in 
bringing actions for maintenance, the consequences of failure in fulfilling 
maintenance obligations and of unjustified relinquishment of maintenance 
claims from family members. In the conclusion, the authors stress the primacy 
of family obligations over the State’s ones, and formulate recommendations for 
social welfare authorities as regards enforcing the fulfilment of family financial 
obligations.
Key words: social welfare, maintenance obligations, benefit, head of social 
welfare center


