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Zasada pomocniczości jako gwarancja realizacji 
świadczeń alimentacyjnych

The principle of subsidiarity, as a guarantee 
for the implementation of maintenance

The article is the subject to analysis of a very large issue – the 
principle of subsidiarity. Topics of the subject boils down to many 
interdisciplinary issues in the field of administrative, constitutional 
and civil law. In the current literature, there are few publications in 
the field of interdisciplinary approach to the topic in the context of 
maintenance and their role in both the administrative and civil law. 
The article also attempts to clarify the very term of the principle of 
subsidiarity in the context of attempts to unify the legal nomen-
clature, ie the principle of subsidiarity and subsidiarity, which in 
many cases are mistakenly considered the same principle of con-
stitutional law, which may lead to many erroneous conclusions.

Keywords: maintenance, liability of the maintenance debtor, sub-
sidiarity principle, state aid.

Artykuł został poświęcony analizie bardzo rozległej kwestii, 
tj. zasady pomocniczości. Problematyka tematu sprowadza się do 
wielu obszarów interdyscyplinarnych z zakresu prawa administra-
cyjnego, konstytucyjnego oraz cywilnego. W dotychczasowej litera-
turze jest niewiele publikacji z zakresu interdyscyplinarnego ujęcia 
tematu w kontekście świadczeń alimentacyjnych oraz ich roli za-
równo w ramach prawa administracyjnego, jak i cywilnego. Artykuł 
również podejmuje próbę doprecyzowania samego terminu zasady 
pomocniczości w kontekście prób unifikacji nomenklatury prawnej, 
tj. zasady pomocniczości oraz zasady subsydiarności, które w wielu 
przypadkach błędnie uznawane są za tę samą zasadę prawa rangi 
konstytucyjnej, co może prowadzić do wielu błędnych wniosków.
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Jedną z głównych zasad prawa socjalnego jest zasada po-
mocniczości. Niekiedy w literaturze można spotkać się z pojęciem 
zasady subsydiarności, które ma inną siatkę znaczeniową, jednak 
wielu autorów zrównuje je jako tożsame zasady. Wynika to przede 
wszystkim z praktycznego ujęcia tematu, ponieważ polskim usta-
wodawstwie nie znajdziemy definicji legalnych tych zasad, a jedy-
nie można odnaleźć odesłanie do zasady pomocniczości w tekście 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Taki zabieg spowodował, że 
w literaturze przyjmuje się normatywny charakter zasady pomoc-
niczości.

W ramach niniejszego opracowania będę posługiwać się po-
jęciem „zasady pomocniczości”, gdyż w mojej ocenie ten termin 
odzwierciedla wpływ na kształt i reżim prawny pomocy państwa 
dla obywateli. 

W świetle tej zasady należy najpierw wyjaśnić, że zasada 
pomocniczości jest immanentnie połączona z pojęciem pomocy, 
a w konsekwencji prowadzi do obowiązku udzielania pomocy jed-
nostce słabszej, tj. obywatelowi. Innymi słowy mamy do czynienia 
z relacją pomiędzy aparatem państwowym a podmiotem, którym 
jest obywatel. Oczywiście nie jest to jedyny sposób interpretowania 

tej zasady, jednak dla potrzeb przedmiotowej analizy jest ona jak 
najbardziej trafna. Należy również podkreślić, że zasada pomoc-
niczości nie stwarza granic interwencjonizmu państwa w sprawy 
jednostki słabszej, ale wskazuje przede wszystkim obowiązek władz 
do odpowiedniego zachowania się w stosunku do osób, które tej 
pomocy potrzebują, a dostarczenie pomocy ma sprowokować pod-
jęcie działań przez wspomnianą jednostkę (Popławska 2000). 

Także prawo unijne eksponuje zasadę pomocniczości oraz 
nadaje jej wymiar konstytucyjny. Zasada ta dotyczy jednak tylko 
tych dziedzinach, w których nie podlegają kompetencji wyłącznej 
instytucji unijnych. 

Innym słowem organy Unii Europejskiej jak pisze M. Perkowski 
„wyręczają państwa członkowskie i ich podmioty krajowe na wol-
nych od unijnego 'monopolu' płaszczyznach tylko w zakresie swej 
obiektywnej przewagi jakościowej” (Perkowski 2002: 59). 

Zasada ta wyklucza także interwencję Unii w sprawach, które 
mogą zostać skutecznie uregulowane przez państwa członkowskie 
na szczeblu centralnym, regionalnym czy też lokalnym oraz legity-
mizuje wykonywanie przez Unię uprawnień w sytuacji, gdy pań-
stwa członkowskie nie są w stanie w wystarczający sposób osiągnąć 
celów proponowanego działania i gdy działanie na poziomie Unii 
może przynieść wartość dodaną (Dudzik 1999).
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Zasada pomocniczości jako forma pomocy państwa

Świadczenia alimentacyjne, które są wypłacane w ramach 
pomocy państwa są quasi-przykładem stosowania zasady pomoc-
niczości przez państwo (Tymiński 2010). Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z dnia 23 czerwca 2008 roku i z 22 września 2009 roku 
ustalił, że „świadczenie alimentacyjne nie jest ani świadczeniem 
z zakresu ubezpieczenia społecznego czy pomocy społecznej, ani 
też publicznym świadczeniem alimentacyjnym, przysługującym bez-
zwrotnie i zamiast alimentów. Jest to świadczenie mające na celu 
skredytowanie podstawowych potrzeb uprawnionego do alimentów 
w sytuacji braku możliwości ich wyegzekwowania. Państwo staje się 
gwarantem otrzymania zasądzonych alimentów i w zakresie świad-
czeń wypłaconych uprawnionemu, wstępuje w jego miejsce, stając 
się wierzycielem dłużnika alimentacyjnego. Immanentnym elemen-
tem mechanizmu tego świadczenia są instrumenty dyscyplinowania 
osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, włącznie z możliwością 
zatrzymania prawa jazdy tej osoby przez starostę (por. art. 5 ust. 3 
ustawy o pomocy) oraz z obowiązkiem zwrotu należności w wyso-
kości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 
uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami” (P18/06, P46/07).
Pomoc w przypadkach, gdy jednostka nie jest samowystarczalna 
uzasadnia tezę, że „każdy byt poszczególny zyskuje pełnię szczęścia 
jedynie wówczas, gdy szczęście osiąga całe społeczeństwo.” Władza 
pełniąca rolę podmiotu „uzupełniającego” czy też „posiłkowego” 
to mniej więcej to samo, co „paradoks” wymogów autonomii oraz 
dobra wspólnego, pociągającego za sobą ingerencję (Melchionni 
1995). Przychylając się do poglądów wyrażonych przez Trybunał 
Konstytucyjny należy również podkreślić, że świadczenia alimen-
tacyjne uznano za zwrotne, publiczne świadczenie alimentacyjne, 
natomiast w przypadku pojawiających się zdań odrębnych, należy 
odnieść się do intencji ustawodawcy, jaką była chęć pomocy oso-
bom, które nie są w stanie we własnym zakresie wyegzekwować 
zasądzonych im alimentów.

W dzisiejszych czasach świadczenie pomocy na rzecz obywateli 
w formie alimentów jest jak najbardziej aktualna, tym bardziej, że 
skuteczność egzekucji tych świadczeń od osób zobligowanych do 
łożenia na osoby uprawnione do alimentów ciągle spada, pomimo 
wielu nowelizacji przepisów i prób zaostrzania sankcjonowania prze-
stępstwa niealimentacji. Nie mniej jednak kolejne zmiany przepisów 
nie wyglądają obiecująco i prawdopodobnie proces sankcjonowa-
nia przestępstwa niealimentacji ulegnie złagodzeniu poprzez prze-
niesienie art. 209 k.k. do kodeksu wykroczeń. Ma to o tyle istotne 
znaczenie ponieważ w Polsce problem bezskuteczności egzekucji 
zasądzonych alimentów dotyczy ponad 500 tysięcy dzieci i liczba ta 
wydaje się mieć tendencję wzrostową. Wobec tego należy skonklu-
dować, że pomoc państwa w przedmiotowym zakresie jest formą 
jak najbardziej pożądaną, a proces budowy efektywnego działania 
państwa jest w tym zakresie niezbędny.

W przypadku, gdy osoba zobowiązana do alimentacji nie wy-
wiązuje się ze swojego obowiązku, wtedy w jej miejsce wstępuje 
państwo udzielające częściowego wsparcia, które regulowane 
jest materią ustawową (Dz.U. z 2012 r. poz 1228). Przepisy ustawy 
określają w pierwszej kolejności zasady pomocy państwa osobom 
uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawcze-
go w przypadku bezskuteczności egzekucji, a więc, jak zostało już 

wskazane, przedmiotowa pomoc państwa udzielana jest z chwilą 
niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez osobę do 
tego zobligowaną w oparciu o prawomocny wyroku sądu. Szczegó-
łowy tryb i zasady przyznawania świadczeń z przedmiotowej ustawy, 
jak i wysokość świadczenia są regulowane w dalszej części ustawy. 
Świadczenia wypłacane przez państwo realizowane są w ramach 
Funduszu Alimentacyjnego, będącego podstawową formą wspar-
cia, a świadczenia pieniężne udzielane w przedmiotowym zakresie 
są „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego” (Dz.U. z 2012 r. poz. 
1228).

Należy jednocześnie zaznaczyć, że impulsem do uchwalenia 
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej 
dalej u.o.p.p.u.d.a. była implementacja i próba realizacji zasady 
pomocniczości. Istotnym jest fakt, że przedmiotowa zasada zosta-
ła wyrażona explicite w treści ustawy, powołując się na wartości 
i zasady zawarte zarówno w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
jak i w treści kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Widać zatem, że 
ustawodawca bezpośrednio odnosi się w treści ustawy do funda-
mentalnej zasady ustroju prawnego rangi konstytucyjnej, podkre-
ślając jednocześnie podstawowy format przedmiotowej pomocy. 
Świadczyć to może o tym, że dla ustawodawcy takie rozwiązanie 
powinno wskazywać na szczególne znaczenie w regulowaniu stosun-
ków społecznych, jednakże w mojej ocenie takie konstatacje mają 
jedynie walor teoretyczny, a praktyka weryfikuje jedynie zasadność 
takiego założenia. 

Słowem uzupełniania warto wspomnieć, że odwołanie się do 
zasady pomocniczości w treści aktów prawnych, a przede wszystkim 
w Konstytucji RP, jak trafnie zauważył T. Bąkowski, nie jest warun-
kiem sine qua non budowy porządku prawnego w państwie, a więc 
można wywnioskować, że pomimo powoływania się na zasadę po-
mocniczości nie jest ona de facto wiążąca (Bąkowski 2007).

Można zatem zauważyć, że zasada pomocniczości jest istotnym 
elementem polityki alimentów w państwie, a to zarówno z uwagi na 
fakt powoływania się na nią w treści Konstytucji, jak i na podstawo-
wy charakter prawny wynikający nie tylko z kwestii prawnych, ale 
również moralno-społecznych. Zasada pomocniczości nabrała odpo-
wiednich kształtów już w XIX wieku za sprawą „społecznego naucza-
nia Kościoła katolickiego”, co stanowiło fundamentalną inspirację 
dla kręgu zainteresowania tą zasadą w dzisiejszych czasach (Popław-
ska 2000). W założeniach tej nauki było uznanie godności człowieka 
za fundament „dobra wspólnego” oraz powierzenie „dobra wspól-
nego” państwu. W tak rozumianej godności należy mieć na uwadze 
również wolność osobistą, ale również wolność wyboru i aktywno-
ści, swobodę osiągania spełnienia własnymi siłami. Zakres dopusz-
czalnej ingerencji państwa określa wymóg zachowania równowagi 
między wynikającym z godności poszanowaniem autonomicznego 
działania dla zaspokojenia potrzeb, a solidarnym działaniem, gdy 
jednostka nie jest w stanie poradzić sobie sama (Popławska 2000).

Zasada pomocniczości w ramach pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów przejawia się jeszcze w dodatkowych dwóch 
formach. Pierwsza z nich to świadomość faktu, że władza może in-
terweniować jedynie w takim wypadku i w takim stopniu, w jakim 
grupy i jednostki wykazują lub udowadniają swoją niewydolność. 
Jest to zatem zasada ograniczania władzy, ale również zasada „ogra-
niczonej” pomocy. Nie określają one ścisłych norm i reguł dotyczą-
cych dopuszczalnego zakresu interwencji, lecz ogólną prawidłowość, 
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pozostawiając do każdorazowego rozstrzygnięcia kwestię zasadności 
podjęcia działania przez władzę. Jednocześnie owa interwencja wła-
dzy, zgodnie z przedmiotową zasadą, musi być odróżniana od inter-
wencji w rozumieniu państwa opiekuńczego, gdyż polega na takiej 
pomocy, która zachęca do autonomii i ją sankcjonuje. Wskazać jed-
nak należy, że trudnym jest do udowodnienia czy pomoc państwa 
w zakresie wypłaty świadczeń alimentacyjnych jest stricte pomocą 
w rozumieniu zasady pomocniczości. Z jednej strony jest to pewien 
proces realizacji tej pomocy zgodnie z powołaniem się na wartości 
konstytucyjne, z drugiej jednak strony jest to jedynie świadczenie 
zastępcze, którego celem jest „wyrównanie rachunku” osobom 
uprawnionej do alimentów. Można zatem wnioskować, że w żaden 
sposób tego typu pomoc nie realizuje paradygmatu autonomii i nie 
zachęca jednostki do działania we własnym zakresie, o własnych 
siłach. Rekapitulując warto zauważyć pewne sprzeczności natury 
formalnej polegające na przywoływaniu wartości konstytucyjnych 
w treści ustawy, a z drugiej strony przedmiotowa pomoc nie jest 
w pełni paralelna z zasadą pomocniczości.

Decentralizacja jako forma realizacji 
świadczenia alimentacyjnego

Drugą formą jest realizacja „zasady decentralizacji” w ramach 
udzielanej pomocy, aby zwiększyć efektywność przedmiotowych 
świadczeń przez aparat państwowy. Ideą zasady decentralizacji jest 
próba maksymalnego zbliżenia się państwa do jednostki potrzebują-
cej, pomijając przy tym wszelkie trudności lub niedogodności natury 
merytorycznej i prawnej. Wyrazem tej idei jest przepis art. 2 pkt 9 
i 10 określający właściwość organów zarówno dla dłużnika, jak i wie-
rzyciela w stosunku alimentacyjnym. Następnie w art. 12 ust. 1 pkt 
1 ustawy określa, jaki organ posiada kompetencje do prowadzenia 
przedmiotowego postępowania administracyjnego, tj: postępowa-
nia w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi or-
gan właściwy wierzyciela, a zgodnie z art. 2 pkt 10 organem właści-
wym wierzyciela jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy 
ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Przedsta-
wiona decentralizacja spowodowała, że pomoc państwa jest bar-
dziej dostępna, ponieważ świadczona jest przez organy na poziomie 
gminnym, co nota bene zostało również uwzględnione w treści art. 
31 ust. 1 u.o.p.p.u.d.a., zgodnie z którym przyznawanie i wypłata 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań 
wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminom 
z zakresu administracji rządowej i finansowanym w formie dotacji 
celowej z budżetu państwa. Omawiana decentralizacja obowiązków 
na szczeblu gminnym wiąże się jedynie z ciężarem prowadzenia po-
stępowania. To oznacza, że pomimo decentralizacji w przedmioto-
wym zakresie finansowanie pomocy jest budżetowane bezpośred-
nio ze skarbu państwa. Słusznie zatem wskazała Anna Korcz-Ma-
ciejko podnosząc, że „samorząd gminny nie został, przynajmniej co 
do zasady, obarczony finansowymi ciężarami realizacji kosztownych 
zadań związanych z działaniami podejmowanymi wobec dłużnika 
alimentacyjnego, a w szczególności z wypłatą świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. Środki pieniężne przekazywane są każdej z gmin 
z budżetu państwa w postaci dotacji celowej” (Korcz-Maciejko 2010: 
248). Wobec powyższego trafną asumpcją będzie stwierdzenie, że 
przejawem zasady pomocniczości będzie również trójstopniowy 

podział terytorialny administracji publicznej, tj. gmina, powiat i wo-
jewództwo. Tak ustanowiony samorząd terytorialny prowadzi do 
ułatwienia realizacji form pomocowych państwa, a we wskazanym 
zakresie świadczeń o charakterze alimentacyjnym. Należy jednak 
doprecyzować zagadnienie pomocy państwa jako świadczenia „za-
stępczego”, co zostało poruszone wcześniej. Z takiej konstrukcji nie 
można wyciągać wniosków, jakoby pomoc państwa zwalniała z toż-
samego obowiązku osób zobligowanych do łożenia na rzecz osób 
uprawnionych do alimentów ex lege. Pomimo wstąpienia przez 
państwo w krąg osób wypłacających dane świadczenie alimenta-
cyjne nie powoduje to jednocześnie uznania, że państwo staje się 
podmiotem zobowiązanym do tego typu działań. Aby ułatwić roz-
różnienie pomiędzy treścią zasady pomocniczości a funkcją państwa 
opiekuńczego należy pamiętać, że błędnym jest rozumienie istoty tej 
zasady jako zobowiązania państwa do koniecznego świadczenia po-
mocy jednostkom w imię „dobra wspólnego”. Niekiedy w literaturze 
można spotkać się z propozycjami nazywania przedmiotowej zasady, 
zasadą „służebności”, co zostało wyrażone jako chęć skonkretyzo-
wania działań państwa w tej materii. Kwestia została wyjaśniona 
w kontekście zaliczki alimentacyjnej (Maciejko 2007), gdzie co do 
zasady zgodnie podnoszono, że prawo do zaliczki alimentacyjnej nie 
jest uprawnieniem samoistnym, ma charakter fakultatywny i peł-
ni służebną, asekuracyjną rolę w stosunku do prywatnoprawnego 
uprawnienia polegającego na żądaniu świadczenia alimentacyjne-
go od osoby zobowiązanej – na mocy przepisu, orzeczenia, umowy 
do alimentacji względem uprawnionego. Innymi słowy świadczenie 
to miało charakter zastępczy wówczas, gdy zawiodły inne, wymie-
nione w ustawie środki prawne mające na celu zdyscyplinowanie 
dłużnika alimentacyjnego i komornika egzekwującego alimenty 
(Tymiński 2010). Pomimo nowelizacji przepisów, w aktualnym sta-
nie prawnym, konstrukcja ta nie została naruszona i należy analo-
gicznie ją interpretować na bazie przepisów u.o.p.p.u.d.a., wobec 
czego „zastępczość” należy kategoryzować dopiero w momencie, 
kiedy zawiodą inne instrumenty prawne w celu pozyskania świad-
czeń alimentacyjnych, a nie w ogólnym rozrachunku. Prowadziłoby 
to bowiem do błędnych wniosków, powodujących nieprawidłowe 
skatalogowanie pomocy państwa w zakresie udzielania świadczeń 
alimentacyjnych.

Mechanizm, który steruje realizacją zasady pomocniczości to 
nic innego, jak analiza i ocena kryterium niewystarczalności. Zawie-
ra on w sobie dualizm znaczeniowy polegający na tym, że można 
wyróżnić dwa aspekty zasady pomocniczości. Primo przestrzega-
nie i uszanowanie swobodnego działania jednostki (a więc można 
tutaj przyjąć próbę egzekwowania roszczeń alimentacyjnych wo-
bec dłużnika) i secundo implikacja zasadności ingerencji państwa 
z chwilą, gdy pojawi się etap braku samowystarczalności jednostki                           
(w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji wobec dłużni-
ka alimentacyjnego). Mechanizm ten jest postrzegany w literaturze 
przedmiotu w podobnym tonie, jednakże analogie ograniczają się 
jedynie do kierunku działania tej zasady, a nie przestrzeni prawnej 
w której działa. Ch. Millon-Delsol trafnie wskazała, że w przypadku 
braku realizacji potrzeb alimentacyjnych przez jednostkę we wła-
snym zakresie, pomoc winna przyjść od organu, który „znajduje 
się” najbliżej osoby potrzebującej. Pomoc nie powinna być rozpa-
trywana przez pryzmat obligatoryjności lub fakultatywności, ale jako 
powinność. W mojej ocenie taka koncepcja jest dosyć bliska propo-
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zycji posła Ryszarda Grodzickiego, który sugerował zmianę terminu 
„pomocniczości” na termin „służebność”, ponieważ zastosowanie 
„służebności” implikowałoby wnioski polegające na tym, iż pomoc 
państwa jest powinnością a nie bezwzględnym obowiązkiem (Mil-
lon-Delson 1995:70).

W przypadku pomocy społecznej, celem zasady pomocniczości 
jest dotarcie do osób  i rodzin, które nie są w stanie przezwyciężyć 
trudnej sytuacji osobistej, życiowej, majątkowej, dochodowej, wy-
korzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości, tak w świad-
czeniach alimentacyjnych, celem tej zasady jest dotarcie do osób, 
które ustawowo są uprawnione do alimentów, a ich świadczenie 
jest bezskutecznie egzekwowane od osób do tego zobowiązanych. 
Mechanizm jest podobny, ponieważ zarówno w jednym, jak i dru-
gim przypadku spotykamy się z elementem braku samodzielności 
lub brakiem środków, dzięki którym jednostka mogłaby realizować 
własne potrzeby.  

Zasada proporcjonalności jako element regulacyjny 
stosowania zasady pomocniczości

Po raz pierwszy przesłanki tej zasady zostały wyrażone przez 
Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu K 11/94, stawiając trzy pyta-
nia, na które należało udzielić odpowiedzi w celu oceny, czy dane 
ograniczenie nie przekroczyło niezbędnego zakresu: czy dane ogra-
niczenie może doprowadzić do zamierzonych skutków, czy jest ono 
niezbędne dla ochrony interesu publicznego, z którym jest zwią-
zane, oraz czy efekty ograniczenia pozostają w odpowiedniej pro-
porcji do ciężarów nałożonych na obywatela. Przedkonstytucyjna 
koncepcja rozumienia zasady proporcjonalności – jako wymogu 
przydatności, konieczności i proporcjonalności sensu stricto – nie 
straciła na aktualności po wejściu w życie Konstytucji z 1997 roku 
i powoływana jest obecnie za każdym razem, kiedy TK staje przed 
problemem zbadania konstytucyjności wprowadzonych ograniczeń 
w sferze wolności i praw jednostki. 

Zasada proporcjonalności wynika z treści art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP, nie mniej jednak istnieją dodatkowe podstawy praw-
ne rangi konstytucyjnej, z których można również wyeksplikować 
normy prawne pozostające w zbiegu z omawianą zasadą. Należy 
zatem przywołać treść art. 21 ust. 2 i art 22 Konstytucji RP, na mocy 
których dopuszcza się możliwość ograniczania poszczególnych praw 
i wolności. Stanowią one bowiem, że wywłaszczenie jest dopuszczal-
ne, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodo-
waniem, natomiast art. 22 wskazuje na dopuszczalność ograniczenia 
wolności działalności gospodarczej tylko w drodze ustawy i tylko ze 
względu na ważny interes publiczny. Treść Konstytucji zawiera rów-
nież inne regulacje dotyczące przedmiotowych ograniczeń i odnoszą 
się one do różnorodnych stanów faktycznych i prawnych. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 31 ust. 3 Konstytucji 
kreuje zasadę proporcjonalności w sposób samodzielny i arbitral-
ny, jednak nie może on stanowić całkowicie samoistnego wzorca 
kontroli (K 180/99). Przepis ten ma bowiem charakter gwarancyjny, 
a pod postacią formalnej podstawy skargi konstytucyjnej, musi za-
wsze być powoływany w związku z innymi przepisami Konstytucji, 
normującymi konkretne wolności lub prawa. Jeśli zaś postanowienia 
Konstytucji regulują w sposób wyczerpujący i kompleksowy prze-
słanki ograniczenia danego prawa lub wolności, Trybunał Konsty-

tucyjny uznaje, że przepis taki – jako lex specialis w stosunku do 
art. 31 ust. 3 Konstytucji – wyłącza w ogóle jego stosowanie jako 
adekwatnego wzorca kontroli (SK24/02). Jak już wspomniano, obok 
zasady proporcjonalności, linią demarkacyjną ograniczenia praw 
i wolności jest „istota” tychże wolności i praw. Koncepcja ta docze-
kała się bogatego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, spośród 
którego na szczególną uwagę zasługuje wyrok w sprawie P 2/98, 
wyrażający kompleksowe ujęcie tego zagadnienia. Konstytutywnie 
zasada zachowania istoty wolności i praw przy wprowadzaniu ich 
ograniczeń oznacza respektowanie istnienia pewnej minimalnej 
treści konkretnej wolności czy prawa. Przekroczenie tego zakresu 
powoduje ich eliminację. Owa minimalna treść określona została 
przez TK jako „pewien element podstawowy”, natomiast „elemen-
ty dodatkowe” mogą być ujmowane w różny sposób, bez ryzyka 
„zniszczenia tożsamości danego prawa czy wolności” (SK24/02). 
Jednocześnie orzecznictwo Trybunału nie ogranicza zastosowania 
zasady proporcjonalności jedynie do sfery wolności i praw jednostki. 
Zdaniem Trybunału z art. 2 Konstytucji wynika nakaz poszanowania 
tej zasady przez ustawodawcę również przy regulowaniu statusu 
innych podmiotów.

W sprzężeniu z zasadą pomocniczości zasada proporcjonalności 
pełni funkcję regulacyjną. Posiada ona walor normy programowej 
zgodnie z ustaleniami Trybunały Konstytucyjnego. W orzecznictwie 
tego organu wielokrotnie ustalono, że żadne prawo i wolność nie 
ma charakteru absolutnego i może być poddawane przez ustawo-
dawcę pewnym ograniczeniom. Dozwolone prawem ograniczenia 
nie mogą być natomiast przedmiotem dowolności, co znalazło 
swoje uzasadnienie w dotychczasowym orzecznictwie sądów ad-
ministracyjnych w kontekście przepisów uprawniających organy ad-
ministracji publicznej do kierowania wniosków do organu starosty 
o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Należy pamię-
tać, że uchylone przepisy uznane zostały za niekonstytucyjne przez 
Trybunał Konstytucyjny (P 46/07). 

Pomimo zmiany przepisów aktualny stan prawny reguluje 
przedmiotową kwestię zasadniczo dość podobnie. Takie stanowisko 
zostało przede wszystkim podzielone przez Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w jednym z wyroków (I OSK 264/2011), w którym usta-
lono, że „Porównując zatem rozwiązania zawarte w Ustawie z 22 
kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyj-
nych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. nr 86, poz. 732 ze 
zm.) i w obowiązującej Ustawie z dnia 7 września 2007 roku o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 
7) należy dojść do wniosku, że obecna regulacja w przepisach art. 5 
ust. 5 i 6 mieści rozwiązania analogiczne do zawartych w zakwestio-
nowanym przez Trybunał Konstytucyjny art. 5 ustawy o postępowa-
niu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
z 2005 roku. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego oznacza 
to, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z tak zwaną wtórną 
niekonstytucyjnością, polegającą na powtórzeniu przez parlament 
rozwiązania prawnego, już uznanego przez Trybunał Konstytucyjny 
za sprzeczny z aktem prawnym wyższego stopnia” (I OSK 264/2011). 

Aprobując stanowisko NSA należy podkreślić, że w obecnym 
stanie prawnym mamy do czynienia z tzw. „wtórną niekonstytucyj-
nością” omawianych przepisów. Niekonstytucyjność objawia się 
w tej kwestii naruszeniem zasady proporcjonalności, która wywo-
dzona jest przez Trybunał Konstytucyjny z przepisu art. 31 ust. 3 
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w zw. z art. 2 Konstytucji RP. W omawianym zakresie warto również 
mieć na uwadze fakt, że przytoczone przepisy dotyczące zatrzyma-
nia prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, pomimo naruszenia zasa-
dy proporcjonalności, naruszają jednocześnie postanowienia art. 32 
ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP, tj. zasadę równości wobec 
prawa. Naruszenie „proporcjonalności” przejawia się w zastosowa-
niu przez organ administracyjny nieadekwatnego środka w postaci 
zatrzymania prawa jazdy do egzekucji świadczeń alimentacyjnych. 
W orzecznictwie przyjmuje się jednolite stanowisko, że omawiany 
środek może być kontrargumentem wobec celu ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, jakim jest zwiększenie efek-
tywności egzekucji przedmiotowych świadczeń. Bowiem może mieć 
miejsce sytuacja, kiedy dłużnik alimentacyjny wykorzystuje prawo 
jazdy do celów zarobkowych, tak więc zatrzymanie tego dokumentu 
wręcz utrudni dłużnikowi możliwość zarobkowania. Ponadto zauwa-
żono, że sankcja zawarta w art. 5 ust. 5 ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów jest de facto skierowana przeciwko 
dłużnikom posiadającym prawo jazdy, a nie wobec tych, którzy go 
nie posiadają. Zatem dochodzi do podwójnego różnicowania dłuż-
ników alimentacyjnych, zarówno w ogóle, jak i przy podziale dłuż-
ników na posiadających i nie posiadających prawa jazdy. W świetle 
powyższego ustalenie, że przepis ten nadal narusza zasadę pro-
porcjonalności i równości wobec prawa jest całkowicie zasadny 
i niestety nadal aktualny. W odniesieniu do działań organów ad-
ministracyjnych wartym podkreślenia jest fakt, że zasada propor-
cjonalności nakazuje państwowym użycie jedynie takich środków, 
które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu. Oznacza to, że 
organy państwowe mają osiągać cel, który służy społeczeństwu, jak 
najmniejszym jego oraz poszczególnych jednostek kosztem, a więc 
przepis art. 5 ust. 5 w żaden sposób nie realizuje założeń zasady 
proporcjonalności. 

W istocie należy również podnieść, że w orzecznictwie sądów 
administracyjnych można spotkać się z dysonansem interpreta-
cyjnym przepisów, które upoważniają organy administracyjne do 
wszczęcia przedmiotowego postępowania, jak i wydania ostatecz-
nej decyzji. Problematyka konstytucyjności przepisów związanych 
z zatrzymaniem prawa jazdy została podniesiona w wyroku WSA 
w Gliwicach, gdzie sąd ustalił, iż obecne brzmienie art. 5 ust. 3 Usta-
wy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 ze zm.) 
przewiduje w przypadku uniemożliwiania przeprowadzenia wywia-
du alimentacyjnego skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie 
prawa jazdy (co spotkało się z krytyką Trybunału Konstytucyjnego), 
zaś nowelizowana wersja tego przepisu przewiduje wszczęcie przez 
organ właściwy postępowania dotyczącego uznania dłużnika ali-
mentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 
Z kolei o zatrzymanie prawa jazdy (ust. 5 tego przepisu) występu-
je starosta dopiero na podstawie wniosku złożonego po uzyska-
niu przez tę decyzję przymiotu ostateczności. Nowelizacja przepi-
sów będących podstawą orzekania organów w niniejszej sprawie 
uwzględniła wskazania zawarte wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
co oznacza, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjne-
mu jest możliwe, ale po przeprowadzeniu wnikliwego i dokładnego 
postępowania administracyjnego, w celu potwierdzenia faktu uchy-
lania się zobowiązanego od świadczeń alimentacyjnych” (IV SA/GI 
34/2011). 

W mojej ocenie takie stanowisko kształtuje odmienne wnioski. 
Skoro sąd w Gliwicach uznał, że znowelizowane przepisy uwzględ-
niają wskazania TK, umożliwiając jednocześnie zatrzymanie prawa 
jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu w świetle zgodności przepisów 
konstytucyjnych, jednak po uprzednim zastosowaniu obowiązku 
zawartego w art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów, tj.: „(...) ale po przeprowadzeniu wnikliwego i do-
kładnego postępowania administracyjnego, w celu potwierdzenia 
faktu uchylania się zobowiązanego od świadczeń alimentacyjnych”, 
to nadal będzie występować naruszenie zasady proporcjonalności 
we wcześniej wspomnianym kontekście. Konstatacje sądu należy 
uznać za błędne, pomimo tego, że sąd ostatecznie orzekł o uchyle-
niu decyzji starosty, jak i organu składającego wniosek o zatrzyma-
nie prawa jazdy dłużnika. Pomimo aprobaty rozstrzygnięcia należy 
w pierwszej kolejności zastanowić się nad przesłankami, którymi 
kierował się sąd. Z treści orzeczenia wynika bowiem, że podstawą 
do uchylenia decyzji był brak czynności w ramach przeprowadzenia 
wnikliwej i dokładnej analizy stanu faktycznego w celu potwierdze-
nia faktu uchylania się zobowiązanego od świadczeń alimentacyj-
nych. Należy zauważyć, że nie jest to istotą naruszenia, ale jest nim 
brak implementacji zasady proporcjonalności, na którą powoływał 
się Trybunał Konstytucyjny. Takie stanowisko zostało również po-
dzielone przez WSA w Krakowie, gdzie zgodnie z sentencją „Treść 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 roku 
(OTK ZU 2009/8A poz. 126)  rozstrzyga o niekonstytucyjności normy 
prawnej nakazującej staroście zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi 
alimentacyjnemu wyłącznie po stwierdzeniu, że wpłynął stosowny 
wniosek od właściwego organu. Taka norma prawna może zostać 
wyinterpretowana zarówno z treści zakwestionowanego przez Try-
bunał art. 5 Ustawy o z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu 
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, jak 
z treści art. 5 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów” (III SA/Kr 1203/2010). 

Granice stosowania zasady pomocniczości na tle 
świadczeń alimentacyjnych

Uprawnienie do świadczeń alimentacyjnych w świetle usta-
wy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nabywane jest 
z chwilą bezskutecznej egzekucji alimentów. Jest to uregulowane 
treścią art. 3 cytowanej ustawy, zgodnie z którym w pierwszej kolej-
ności osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzy-
ciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 
a następnie po spełnieniu przesłanek wynikających z treści dyspozy-
cji art. 9 ust. 1 i 2 osoba uprawniona do alimentów nabywa prawo 
do przyznania świadczeń alimentacyjnych. Należy jednak wskazać, 
że wszelkie czynności powodujące wszczęcie przedmiotowego po-
stępowania administracyjnego muszą zostać poprzedzone primo 
stwierdzeniem przez organ egzekucyjny o bezskuteczności egzeku-
cji wobec dłużnika alimentacyjnego, a uprzednio wydaniu wyroku 
zasądzającego alimenty w odpowiedniej wysokości wyrażonej w pie-
niądzu przez sąd powszechny. Brak zarówno wyroku zasądzającego 
alimenty, jak również brak stwierdzenia przez komornika sądowego 
o bezskuteczności egzekucji spowoduje, że wierzyciel w stosunku 
do dłużnika alimentacyjnego nie będzie mógł skutecznie ubiegać 
się u realizację uprawnień wynikających z treści ustawy o pomocy 
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osobom uprawnionym do alimentów. Odnosząc się do wykonalności 
wyroku, na mocy którego sąd orzeka o alimentach w postępowaniu 
cywilnym należy wskazać, że w treści przedmiotowego orzeczenia 
sądowego musi się znaleźć określenie sądu, sędziów, protokolanta 
oraz prokuratora, o ile brał udział w sprawie, datę i miejsce rozpo-
znania sprawy i wydania wyroku, wymienienie stron i oznaczenie 
przedmiotu sprawy oraz rozstrzygnięcie sądu o żądaniach stron (por. 
art. 325 k.p.c.). Jednocześnie warto nadmienić, iż w przypadku kil-
ku uprawnionych do alimentów sąd zobowiązany jest do określenia 
w treści wyroku wysokości alimentów dla każdego z nich. Ex lege 
sąd jest dodatkowo zobligowany do nadania wyrokowi w sprawie 
alimentacyjnej rygoru natychmiastowej wykonalności. Rygor na-
tychmiastowej wykonalności ma o tyle znaczenie w świetle przepi-
sów, że nadaje się on ad hoc do wykonania przez organy egzekucyjne, 
tj. komornika sądowego. 

Wszystkie czynności organów państwowych poprzedzających 
działania organów administracji publicznej w zakresie określonym 
ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. wydanie 
wyroku zasądzającego alimenty, nadanie rygoru natychmiastowej 
wykonalności, przekazanie sprawy do komornika w celu wyegze-
kwowania zasądzonych alimentów wiążą się bezpośrednio z insty-
tucją zabezpieczenia roszczeń. Może tego żądać każda strona lub 
uczestnik postępowania, który uprawdopodobni, że brak zabez-
pieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego 
w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie 
utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie, stosownie do 
treści art. 753 k.p.c. Przywołane zabezpieczenie roszczeń może po-
jawiać się w postaci zobowiązania obowiązanego do zapłaty upraw-
nionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. 
W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopo-
dobnienie istnienia roszczenia. 

Następnie, z chwilą niewykonania treści wyroku przez dłużni-
ka, wierzyciel ma prawo do wszczęcia postępowania egzekucyjne-
go. Celem tego postępowania jest zmuszenie dłużnika do spełnienia 
ciążącego na nim obowiązku w postaci łożenia alimentów na osobę 
uprawnioną. Podstawę wszczęcia egzekucji stanowi tytuł wykonaw-
czy, którym jest tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności 
(zob. art. 776 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, że uzyskanie przez 
wierzyciela wyroku zasądzającego alimenty, wydanie przez komor-
nika sądowego zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji nie rodzi 
bezwzględnego prawa do nabycia przedmiotowych świadczeń, któ-
rych realizacja została określona treścią przepisów ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. Stanowi to bowiem jedynie 
otwarcie nowego sposobu na drodze postępowania administracyj-
nego do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń alimentacyjnych. 
Nie wynika zatem z tego fakt, że poprzedzające czynności organów 
sądowo-egzekucyjnych są jedynymi przesłankami rodzącymi rosz-
czenie ze strony wierzyciela do przyznania prawa w zakresie wypłaty 
świadczenia alimentacyjnego. W rezultacie dochodzi do weryfikacji 
wniosku pod względem formalnym i na jego podstawie organ admi-
nistracji podejmuje decyzję, czy przedmiotowe świadczenie zostanie 
przyznane.

Podsumowanie

Powyżej wspomniałam o czynnościach organów sądowych i eg-
zekucyjnych w ramach postępowania cywilnego, które poprzedzają 
wszczęcie postępowania administracyjnego w myśl ustawy o pomo-
cy osobom uprawnionym do alimentów z uwagi na określenie chwi-
li, w której wierzyciel nabywa uprawnienie do świadczeń alimenta-
cyjnych wynikających z przytoczonej ustawy. Rekapitulując należy je-
dynie potwierdzić, że podejmowane czynności zarówno przez sądy, 
jak i organy egzekucyjne są niezbędne w przedmiotowym zakresie 
i upoważniają wierzyciela do złożenia wniosku w celu podjęcia dal-
szych działań tak w zakresie udzielenia pomocy w formie świadczeń 
alimentacyjnych, jak i działań polegających na skutecznym wyeg-
zekwowaniu alimentów od osoby do tego zobowiązanej na mocy 
zasądzonego wyroku sądowego.
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