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Abstrakt
Teza. DeÞnicja rodziny zawarta w ustawie o pomocy jest przemyïlan konstrukcj
ustawodawcy, której celem z jednej strony jest zapewnienie dost¿pu do ïwiadczeÚ
z pomocy spoÙecznej rodzinom faktycznym oraz zapewnienie realizacji zasady pomocniczoïci.
Omówione koncepcje. ArtykuÙ jest prób usystematyzowania poj¿cia „rodziny”
na gruncie prawa polskiego ze szczególnym uwzgl¿dnieniem ustawy o pomocy spoÙecznej. DeÞnicja legalna rodziny zawarta w ustawie o pomocy spoÙecznej skÙania do
zastanowienia czy ustawodawca w sposób zamierzony wprowadziÙ bardzo szerokie
uj¿cie rodziny, obejmujce osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostajce w faktycznym zwizku, wspólnie zamieszkujce i gospodarujce.
Wyniki i wnioski. Autorka artykuÙu dokonaÙa przegldu orzecznictwa sdów
administracyjnych w celu moČliwie peÙnego przedstawienia wykÙadni omawianego
przepisu. Na tej podstawie moČna stwierdzi°, Če dziaÙanie prawodawcy byÙo w peÙni zamierzone i przemyïlane, a jego celem nie byÙo jedynie umoČliwienie dost¿pu
do ïwiadczeÚ szerokiemu kr¿gowi rodzin faktycznych (w tym jednopÙciowych), ale
równieČ realizacja zasady subsydiarnoïci, zgodnie z któr zaspokajanie niezb¿dnych
potrzeb bytowych i Čyciowych b¿dzie w pierwszej kolejnoïci realizowane przez same
rodziny, a dopiero gdy okaČe si¿ to niemoČliwe – przy pomocy paÚstwa.
SÙowa kluczowe: rodzina, poj¿cie rodziny, deÞnicja legalna, pomoc spoÙeczna
The term of „family” on the ground of the act of social welfare
Abstract
Thesis. The article is the aĴempt of systematising the term of “family” on the ground of Polish law with special consideration of the act of social welfare. The legal
deÞnition of family included in the act of social welfare brings under consideration
the law maker who introduced in the intended way the very broad term of family concerning the related and unrelated people being in the real relationship, living together
and having common household.
Discussed concepts. The author of the article conducted the overview of the judicature of administrative courts aiming at full presentation of described law. On this
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basis it is possible to claim that operating of law maker was fully intended and deliberate and his aim was not only to enable the access to the beneÞts for broad range of
actual families (including same gender ones), but also to reach to the situation when
meeting the necessary existence or life needs is Þrstly realized by the families and
then, if it turns out to be impossible – with the help of the state.
Key words: family, normative deÞnition, family law, social welfare

Definicja rodziny - wst҄p
Rodzina jest najstarsz i podstawow komórk spoÙeczn oraz niezastpionym
elementem struktury kaČdego spoÙeczeÚstwa (KaÙdon, 2011). Wïród podstawowych
funkcji rodziny naleČy wskaza° m.in. materialne i Þzyczne zabezpieczenie jej czÙonków (poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, kulturalnych oraz potrzeby bezpieczeÚstwa), prokreacj¿, socjalizacj¿ potomstwa, zaspokajanie osobistych potrzeb
emocjonalnych oraz kontrol¿ zachowania jej czÙonków (Ignatowicz, Nazar, 2016).
Niemniej stworzenie deÞnicji rodziny przysparza wielu trudnoïci. Wynikaj one
z analizowania poj¿cia rodziny w wielu aspektach dotyczcych róČnych dziedzin nauki. ZupeÙnie odmienne podejïcia prezentuj przedstawiciele psychologii, socjologii
czy prawa (Rakoma, 2014).
Jak podkreïla Jerzy StrzebiÚczyk, okreïlenie „rodzina” jest wieloznaczne, zaï w potocznym rozumieniu przyjmuje si¿, Če rodzina jest wspólnot skÙadajc si¿ z osób
spokrewnionych, spowinowaconych, a nawet tylko przynaleČnych do gospodarstwa
domowego (StrzebiÚczyk, 2016). Poj¿cie rodziny wyst¿powaÙo juČ w Powszechnej Deklaracji Praw CzÙowieka z 10 grudnia 1948 r., gdzie w art. 16 zapisano, Če „rodzina jest
naturaln i podstawow komórk spoÙeczeÚstwa i ma prawo do ochrony ze strony
spoÙeczeÚstwa i PaÚstwa” (Gronowska, Jasudowicz i Mik, 1999). Podobn deÞnicj¿ rodziny zawiera art. 10 Mi¿dzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, SpoÙecznych
i Kulturalnych (Mi¿dzynarodowy), b¿dcy traktatem mi¿dzynarodowym, ratyÞkowanym przez Polsk¿ w 1977 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Konstytucja) nie
zawiera deÞnicji rodziny, jednak jak stwierdziÙ TrybunaÙ Konstytucyjny w wyroku
z dnia 12 kwietnia 2011 r. (SK 62/08, 2011) za rodzin¿ w rozumieniu Konstytucji naleČy uzna° „kaČdy trwaÙy zwizek dwóch lub wi¿cej osób, skÙadajcy si¿ z co najmniej
jednej osoby dorosÙej i dziecka, oparty na wi¿zach emocjonalnych, prawnych, a przewaČnie takČe i na wi¿zach krwi”. Co istotne, wedÙug TrybunaÙu Konstytucyjnego,
zwizki faktyczne nieb¿dce maÙČeÚstwem, takČe korzystaj z konstytucyjnej ochrony rodziny, w szczególnoïci wskazanej w art. 71 Konstytucji RP (Ignatowicz, 2016).
W polskim porzdku prawnym wyst¿puje kilka niejednorodnych deÞnicji rodziny. Nieuniknione wydaje si¿ odniesienie do regulacji ustawy z dnia 25 lutego 1964
r. - Kodeks rodzinny i opiekuÚczy (Kodeks rodzinny) (dalej jako: k.r.o.), który jednak
nie zawiera deÞnicji rodziny. Próba skonstruowania poj¿cia rodziny w oparciu o poszczególne uregulowania k.r.o. (w tym przede wszystkim o art. 10 § 1, art. 23, art.
24, art. 27 art. 39, art. 91 i art. 103 k.r.o.) prowadzi do konkluzji, iČ rodzin¿ tworz juČ
sami maÙČonkowie, a rodzina jest sformalizowan wspólnot, w skÙad której naleČy
zaliczy° wszystkie naturalne i przysposobione dzieci maÙČonków (StrzebiÚczyk). Na
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gruncie prawa rodzinnego za rodzin¿ nie uznaje si¿ zwizków faktycznych - konkubinatu lub zwizku partnerskiego, jednak faktyczne wspólne poČycie i wi¿Ċ bliskoïci,
która z niego wynika, mog by° traktowane w pewnych odr¿bnych uregulowaniach
jako równowaČne ze sformalizowan wi¿zi rodzinn (Ignatowicz, 2016).
Warte przytoczenia jest takČe rozumienie rodziny na gruncie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ïwiadczeniach rodzinnych, zgodnie z któr za rodzin¿ uznaje si¿ odpowiednio nast¿pujcych czÙonków rodziny: maÙČonków, rodziców dzieci, opiekuna
faktycznego dziecka oraz pozostajce na utrzymaniu dzieci w wieku do ukoÚczenia
25. roku Čycia, a takČe dziecko, które ukoÚczyÙo 25. rok Čycia legitymujce si¿ orzeczeniem o znacznym stopniu niepeÙnosprawnoïci, jeČeli w zwizku z t niepeÙnosprawnoïci przysÙuguje ïwiadczenie piel¿gnacyjne lub specjalny zasiÙek opiekuÚczy
albo zasiÙek dla opiekuna (art. 3 pkt 16). Jednoczeïnie do czÙonków rodziny nie zalicza si¿ dziecka pozostajcego pod opiek opiekuna prawnego, dziecka pozostajcego
w zwizku maÙČeÚskim, a takČe peÙnoletniego dziecka posiadajcego wÙasne dziecko.
W ïwietle doktryny cywilistycznej, rodzina rozumiana jest wi¿c wsko – jako maÙČonkowie i ich wspólne dzieci (Grobel, 2014).
Ciekawym rozwizaniem posÙuguje si¿ takČe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa, gdzie w art. 111 § 3 ustawodawca wskazaÙ, iČ za czÙonków
rodziny podatnika uwaČa si¿ zst¿pnych, wst¿pnych, rodzeÚstwo, maÙČonków zst¿pnych, osob¿ pozostajc w stosunku przysposobienia oraz pozostajc z podatnikiem
w faktycznym poČyciu. Warto przychyli° si¿ do pogldu, iČ stwierdzenie „osoby pozostajce w faktycznym poČyciu” nie ogranicza si¿ jedynie do konkubinatów, ale takČe do innych, wyst¿pujcych w praktyce Čycia spoÙecznego form quasi-rodzinnego
Čycia (Banaszak, ZieliÚski, 2014).
Ustawy, o których mowa wyČej, nie s jedynymi regulacjami odwoÙujcymi si¿ do
deÞnicji rodziny. NaleČy wskaza°, Če rodzina deÞniowana jest takČe w ustawie z dnia
7 wrzeïnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r.
poz. 169), ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie DuČej Rodziny (Dz. U. z 2016 r.
poz. 785), ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paÚstwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 196) czy ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaÙaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Jak wida°, prawodawca deÞniuje rodzin¿
bardzo niejednorodnie, a o treïci normatywnego poj¿cia rodziny przesdza zwykle
doraĊny cel danego aktu prawnego (StrzebiÚczyk, 2016).
Rodzina jako adresat ҲwiadczeҞ pomocy spoҝecznej
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoÙecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930
ze zm., dalej jako: u.p.s.) przewiduje dwie kategorie odbiorców ïwiadczeÚ z pomocy
spoÙecznej. Pierwszym z nich jest osoba Þzyczna, zaï drugim odbiorc, wzbudzajcym pewne kontrowersje w doktrynie, jest rodzina stanowica szczególny rodzaju
podmiotu ïwiadczenia z pomocy spoÙecznej (Szurgacz, 1993). W opinii StanisÙawa
Niteckiego rodzina na gruncie u.p.s. jest poj¿ciem sztucznym, stworzonym jedynie
na uČytek ustawy, w znaczcy sposób odbiegajcym od jej tradycyjnego rozumienia
(Nitecki, 2008). Herbert Szurgacz wskazuje, Če rodzina w prawie pomocy spoÙecznej
w ograniczonym zakresie wyst¿puje jako podmiot prawa, nie zostaÙa jednak wypo-
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saČona w osobowoï° prawn i nie ma moČliwoïci dziaÙania, lecz moČe by° odbiorc
niektórych ïwiadczeÚ. Tak opini¿ podziela takČe Iwona Sierpowska, zaznaczajc,
Če jest ona uzasadniona ideami pomocy spoÙecznej oraz, w niektórych przypadkach,
koniecznoïci traktowania rodziny jako jednego podmiotu wymagajcego ochrony
i wsparcia (Sierpowska, 2014).
O statusie prawnym rodziny - odbiorcy ïwiadczeÚ pomocy spoÙecznej, pisz takČe
inni autorzy, podkreïlajc, Če pomimo iČ nie jest on okreïlony, to naleČy przyj°, Če rodzina faktyczna ma ograniczon i swoist podmiotowoï° prawn (jedynie w zakresie
u.p.s.), w ramach której posiada zdolnoï° prawn i zdolnoï° procesow w zakresie
pomocy spoÙecznej (JoÚczyk, 2003).
Za rodzin¿ w przepisie art. 6 pkt 14 u.p.s. rozumie si¿ osoby spokrewnione lub
niespokrewnione pozostajce w faktycznym zwizku, wspólnie zamieszkujce
i gospodarujce. Jest to regulacja niezwykle nowoczesna w warunkach polskiego
ustawodawstwa, gdyČ w takim uj¿ciu rodzin b¿dzie maÙČeÚstwo i zwizek konkubencki, równieČ osób tej samej pÙci. Podstaw uznania danych osób za rodzin¿ s
nie tylko istniejce wi¿zy pokrewieÚstwa, ale przede wszystkim tworzenie wspólnoty (Sierpowska, 2014). Ustawodawca zezwala na pomini¿cie jakichkolwiek wi¿zów prawnorodzinnych Ùczcych osoby uchodzce w ïwietle tej ustawy za rodzin¿
(Maciejko, Zborniak, 2013). Jan JoÚczyk akcentuje, iČ w tym przypadku wi¿zy krwi,
powinowactwa czy wi¿Ċ prawna w postaci maÙČeÚstwa, przysposobienia lub kurateli nie b¿d miaÙy znaczenia dla rozstrzygni¿cia czy dane osoby s rodzin. Aby
dwie osoby mogÙy by° uznane z rodzin¿, niezb¿dne jest speÙnienie Ùcznie dwóch
przesÙanek: wspólnego zamieszkiwania oraz wspólnego gospodarowania (Sierpowska, 2016).
W kontekïcie dalszych rozwaČaÚ naleČy przypomnie°, iČ do post¿powania prowadzonego na podstawie u.p.s. znajduj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks post¿powania administracyjnego (Tekst jedn. Dz. U. z 2016
r. poz. 23), jednak sama u.p.s. w rozdziale „Post¿powanie w sprawie ïwiadczeÚ z pomocy spoÙecznej” przewiduje pewne odmiennoïci dotyczce m.in. strony, wszcz¿cia
post¿powania czy wÙaïciwoïci miejscowej (Sierpowska, 2012).
Przesҝanki uznania za rodzin҄ w Ҳwietle orzecznictwa sѱdÓw
administracyjnych
Zarówno NSA jak i wojewódzkie sdy administracyjne niejednokrotnie podejmowaÙy problematyk¿ interpretacji deÞnicji rodziny oraz przesÙanek warunkujcych jej istnienie na gruncie u.p.s. - wspólnego zamieszkiwania i wspólnego gospodarowania. Jak stwierdziÙ NSA w Warszawie w wyroku z dnia 11 czerwca 2013 r.
(Wyrok, 2013), faktyczny zwizek o którym mowa w przepisie art. 6 pkt 14 u.p.s.
mi¿dzy osobami spokrewnionymi lub niespokrewnionymi to „codzienne wspóÙdziaÙanie osób zmierzajce do lepszego zaspokojenia ich potrzeb bytowych, w tym
mieszkaniowych, Čywnoïciowych i polegajcych na zapewnieniu dochodu stanowicego ĊródÙo utrzymania”. W tym samym orzeczeniu NSA wskazaÙ, Če wspólne zamieszkiwanie b¿dzie przesÙank uznania za rodzin¿, jeïli równoczeïnie z zamieszkiwaniem wyst¿puje równieČ element wspólnego gospodarowania. Wobec
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powyČszego, do uznania za rodzin¿ niewystarczajce b¿dzie stwierdzenie cho°by
najbliČszego stopnia pokrewieÚstwa i pozostawanie w stosunku rodzinnym wedÙug
tradycyjnego uj¿cia1.
Wspólne zamieszkiwanie powinno polega° na dzieleniu lokalu mieszkalnego
w taki sposób, aby moČna byÙo stwierdzi°, iČ koncentruje si¿ w nim aktywnoï° Čyciowa osoby zamieszkujcej, zaï wspólne gospodarowanie polega° b¿dzie na „podziale
zadaÚ zwizanych z wÙaïciwym prowadzeniem gospodarstwa domowego (…), nie
zaï wyÙcznie na przyczynianiu si¿ do funkcjonowania wspólnoty poprzez wykonywanie na jej rzecz jakichkolwiek czynnoïci, wspóÙdecydowaniu o przeznaczeniu dochodu rodziny oraz wykonywaniu czynnoïci zwizanych z codziennymi zaj¿ciami”.
W ocenie NSA, za istotn cech¿ wspólnego gospodarowania naleČy uzna° pozostawanie na utrzymaniu osoby, z któr tworzy si¿ takie gospodarstwo.
Naczelny Sd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2011 r. (Wyrok, 2011)
wyraziÙ opini¿, iČ za osoby wspólnie gospodarujce naleČy uzna° osoby wspólnie prowadzce gospodarstwo domowe. Ponadto, wskazaÙ równieČ, Če „uČyte na gruncie art.
6 pkt 14 u.p.s. poj¿cie wspólnego gospodarowania nie zawiera w sobie poj¿cia wspólnego zamieszkiwania, ale stanowi odr¿bn przesÙank¿, która musi zosta° zrealizowana, aby moČliwe byÙo uznanie danej grupy osób za rodzin¿”. W tym samym wyroku
NSA wyjaïniÙ takČe, Če „istotn cech wspólnego gospodarowania jest pozostawanie
na utrzymaniu osoby, z któr tworzy si¿ takie gospodarstwo” oraz stwierdziÙ, Če rozwód nie wyklucza sytuacji, w której wi¿Ċ uczuciowa, Þzyczna i gospodarcza mi¿dzy
byÙymi maÙČonkami zostanie ponownie nawizana.
Do przesÙanki wspólnego gospodarowania odniósÙ si¿ takČe w wyroku WSA
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 paĊdziernika 2010 r. (Wyrok, 2010), zaznaczajc, Če do przejawów prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego naleČy zaliczy° m.in. wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie. Sama przesÙanka wspólnego
gospodarowania nie jest realizowana wyÙcznie przez ponoszenie wydatków zwizanych z gospodarstwem domowym, ale musi by° rozumiana jako m.in. korzystanie
ze wspólnych urzdzeÚ gospodarstwa domowego takich jak kuchnia, Ùazienka itp.,
ale takČe wspólnych mediów, nawet jeïli zwizane z tym koszty s pokrywane tylko
przez jedn osob¿.
W innym wyroku WSA w Lublinie z dnia 22 stycznia 2013 r. (Wyrok, 01.2013)
zaznaczono, Če wspólne zamieszkanie i gospodarowanie zachodzi wtedy, „gdy co
najmniej dwie osoby razem czymï zarzdzaj, dysponuj i przyczyniaj si¿ do funkcjonowania wspólnoty poprzez wykonywanie na jej rzecz jakichkolwiek czynnoïci”.
Zarzdzanie ujmowane jest jako uprawnienie do wspóÙdecydowania o przeznaczeniu dochodu rodziny oraz wykonywanie cz¿ïci codziennych obowizków, jak sprztanie, gotowanie, pranie itp.
Wspólne gospodarowanie oznacza wi¿c codzienne prowadzenie spraw gospodarstwa domowego, w tym m.in. zapewnienie ïrodków utrzymania, przygotowy1 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 paĊdziernika 2015 r., III SA/Kr 55/15, LEX nr 1939576. W uzasadnieniu
wyroku Sd wskazaÙ, Če: „DeÞnicja „rodziny” okreïlona w ustawie o pomocy spoÙecznej nie pokrywa si¿ z tradycyjnym
rozumieniem tego sÙowa. SkarČcy oczywiïcie jest spokrewniony ze swoimi synami i w tradycyjnym rozumieniu naleČy
do rodziny swoich dzieci, ale ta okolicznoï° nie jest wystarczajca do ustalenia prawa do ïwiadczeÚ z pomocy spoÙecznej
na rzecz rodziny”.
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wanie posiÙków, utrzymanie porzdku, ïwiadczenie pomocy w prowadzeniu spraw,
a wszystko to uzupeÙnione cechami staÙoïci charakteryzujcymi tego typu sytuacje
(Wyrok, 05.2013).
Co wi¿cej takie okolicznoïci jak: istnienie ustroju rozdzielnoïci majtkowej mi¿dzy
wnioskodawc a maÙČonkiem, orzeczenie rozwodu mi¿dzy maÙČonkami, zawarcie
formalnej umowy uČyczenia lokalu mieszkalnego i w zwizku z tym ponoszenie we
wÙasnym zakresie niektórych wydatków lub opÙat, jak równieČ pÙacenie alimentów
na rzecz domownika, nie maj wpÙywu na uznanie, Če osoba wnioskujca o dane
ïwiadczenie tworzy rodzin¿ z inn osob (Krajewski, 2016).
Ustalenie przez organ pomocy spoÙecznej czy wnioskodawca jest osob samotnie
gospodarujc czy teČ osob w rodzinie w rozumieniu art. 6 pkt 14 u.p.s. jest o tyle
istotne, Če determinuje ocen¿ speÙniania lub niespeÙnienia kryterium dochodowego,
które uprawnia do wi¿kszoïci ïwiadczeÚ pomocy spoÙecznej.

Definicja rodziny a zasada pomocniczoҲci
Takie uregulowanie rodziny w u.p.s. umoČliwia realizacj¿ podstawowego celu
pomocy spoÙecznej, jakim jest umoČliwianie osobom i rodzinom przezwyci¿Čania
trudnych sytuacji Čyciowych. Celem pomocy spoÙecznej wyraČonym w art. 2 ust.
1 u.p.s. jest zaspokajanie niezb¿dnych potrzeb osób i rodzin, które pomimo wykorzystania wÙasnych zasobów, uprawnieÚ i moČliwoïci, nie mog przezwyci¿Čy°
trudnej sytuacji Čyciowej. Faktyczny zwizek osób wspólnie mieszkajcych i gospodarujcych ma pomóc w przezwyci¿Čaniu trudnoïci oraz niejako speÙnia° funkcj¿
opiekuÚcz i jak wskazuje J. JoÚczyk – realizowa° funkcj¿ dystrybucyjn poprzez
sprawiedliwy i celowy podziaÙ posiadanych ïrodków. Prowadzi to do urzeczywistnienia zasady pomocniczoï°, w myïl której rodzina powinna sama zaspokaja° swoje potrzeby, zaï paÚstwo lub organizacje pozarzdowe mog ingerowa° tylko w sytuacjach, gdy dana rodzina nie jest w stanie samodzielnie przezwyci¿Čy° trudnych
sytuacji Čyciowych przy wykorzystaniu wÙasnych uprawnieÚ, zasobów i moČliwoïci (Gsiorek, 2011).
Na podstawie powyČszych rozwaČaÚ wida°, iČ tak szeroka i post¿powa regulacja zawarta w art. 6 pkt 14 u.p.s. nie jest dzieÙem przypadku, ale wyrazem przemyïlanej strategii prawodawcy. Z jednej strony daje ona gwarancj¿ pomocy spoÙecznej
dla rodzin faktycznych (o których J. JoÚczyk pisze jako o zjawisku coraz powszechniejszym, a w krajach wysoko rozwini¿tych – wr¿cz masowym, które musi znaleĊ°
odzwierciedlenie w prawie pomocy spoÙecznej), z drugiej zaï strony, stanowi zabezpieczenie zasady pomocniczoïci w ten sposób, Če zaspokajanie niezb¿dnych potrzeb
bytowych czy Čyciowych, dziaÙania zmierzajce do przezwyci¿Čenia trudnej sytuacji
i przeciwstawianie si¿ przeszkodom Čyciowym powinny by° w pierwszej kolejnoïci
realizowane przez same rodziny, a dopiero gdy jest to niemoČliwe – osoby takie lub
rodziny powinny by° otaczane opiek paÚstwa w formie pomocy spoÙecznej2. Ingerencja paÚstwa moČe mie° miejsce tylko wtedy, gdy dane zadanie przekracza moČliwoïci jednostki lub rodziny (Sierpowska, 2014). PaÚstwo powinno zapewni° swoim
2 Powinno si¿ to odbywa° przy jednoczesnym uwzgl¿dnieniu zasady wspóÙdziaÙania osób i rodzin korzystajcych
z pomocy spoÙecznej w rozwizywaniu ich trudnej sytuacji Čyciowej.
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obywatelom minimum niezb¿dne do egzystencji, jednak w pierwszej kolejnoïci to na
rodzinie spoczywa ci¿Čar wsparcia osobie potrzebujcej (Gsiorek, 2011).
Warto równieČ wspomnie° o wyraČonej w u.p.s. zasadzie wspóÙdziaÙania osób
i rodzin korzystajcych z pomocy spoÙecznej w rozwizywaniu ich trudnej sytuacji
Čyciowej. W literaturze przedmiotu podkreïla si¿, Če owo wspóÙdziaÙanie powinno
polega° na podejmowaniu wszelkich dost¿pnych dziaÙaÚ zmierzajcych do poprawy trudnej sytuacji Čyciowej i jednoczeïnie niepodejmowanie czynnoïci mogcych
przyczyni° si¿ do pogorszenia trudnej sytuacji Čyciowej lub jej ugruntowania (Nitecki,
2008). Aktualna deÞnicja rodziny wyraČona w u.p.s., oprócz zwizanego z zasad pomocniczoïci postulatu samodzielnego zaspokajania przez ni potrzeb czÙonków rodziny, nakÙada takČe obowizek wspóÙdziaÙania rodzin w celu rozwizania trudnej
sytuacji Čyciowej.

ZakoҞczenie
Podsumowujc, naleČy stwierdzi°, iČ deÞnicja rodziny zawarta w u.p.s. jest przemyïlan konstrukcj ustawodawcy, której celem z jednej strony jest zapewnienie dost¿pu do ïwiadczeÚ z pomocy spoÙecznej rodzinom faktycznym, które bez wzgl¿du na
stopieÚ formalizacji, tworz wspólne gospodarstwo domowe i wspólnie zamieszkuj.
Z drugiej strony, taka regulacja ma prowadzi° do realizacji zasady pomocniczoïci poprzez zaangaČowanie rodziny jako najbliČszego otoczenia do przezwyci¿Čania trudnej sytuacji Čyciowej czÙonków rodziny. PaÚstwo powinno angaČowa° si¿ w pomoc
dopiero po stwierdzeniu, iČ ani sama jednostka lub rodzina, pomimo wykorzystania
wÙasnych zasobów, uprawnieÚ i moČliwoïci, nie jest w stanie zaspokoi° niezb¿dnych
swoich potrzeb bytowych czy Čyciowych.
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