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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej. 

 
Miejsca świadczenia  nieodpłatnej pomocy prawnej 

Dzień tygodnia 
 

Godziny 
 

Miejsce 
 

Poniedziałek 08:00-12:00 
Urząd Gminy w Łopienniku Górnym 
Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny 

Wtorek 08:00-12:00 
Urząd Gminy Kraśniczyn 
ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn 

Środa 08:00-12:00 
Urząd Gminy w Łopienniku Górnym 
Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny 

Czwartek 08:00-12:00 
Urząd Gminy Kraśniczyn 
ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn 

Piątek 08:00-12:00 
Centrum Społeczno – Kulturalnego w Gorzkowie 
ul. Nadrzeczna 4, 22-315 Gorzków 

 

Zapisy na wizyty: 

1. Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  (82) 576 52 11 do 13 wew. 160 

2. dodatkowo rezerwacji wizyty w punkcie można dokonać również samodzielnie o dowolnej 

porze za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt Ministerstwa Sprawiedliwości 

https://np.ms.gov.pl/lubelskie/krasnostawski 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 

postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a4

 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

KRASNOSTAWSKI 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Kto może skorzystać? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać 

każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

 Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt 

punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych 

punktach w całej Polsce. 
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W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można 

zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. 

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).   

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do 

zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.  

Edukacja prawna  

 

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę – zasady oraz ograniczenia 

Wynagrodzenie za pracę stanowi świadczenie należne pracownikowi za wykonaną pracę. Jest 

to świadczenie, którego można dokonywać potrąceń, zarówno na rzecz pracodawcy jak i osób 

trzecich. Potrącenia te mogą być dokonywane zarówno za zgodą pracownika jak i bez jego zgody. 

Ponieważ wynagrodzenie za pracę podlega ochronie, kwestię potrąceń z wynagrodzenia za pracę 

regulują w sposób szczegółowy art. 87 – 91 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: „k. 

p”). Przepisy te wskazują jaką kwotę można potrącić z wynagrodzenia pracownika i w jakich 

okolicznościach. Niniejszy artykuł ma na celu najważniejszych zasad dotyczących dokonywania 

potrąceń.  

 

Zgodnie z art. 87 k. p. z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia 

społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do 

pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - 

podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń 

alimentacyjnych; 

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż 

świadczenia alimentacyjne; 

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi; 

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 

Potrąceń dokonuje się w kolejności wskazanej powyżej i mogą być one dokonywane w następujących 

granicach: 

a) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia; 

b) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości 

połowy wynagrodzenia.  

Potrącenia, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej nie mogą w sumie przekraczać połowy 

wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w pkt 1 powyżej trzech piątych 

wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w 

art. 108  

 

Składniki wynagrodzenia takie jak nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a7

 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

KRASNOSTAWSKI 

w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej 

wysokości. 

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim 

terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do 

wynagrodzenia. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są 

wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty 

wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia. 

Zgodnie z art. 871 k. p. przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia należy zachować kwotę 

wolną od potrąceń. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, 

przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu 

składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 

wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie 

zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów 

wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;  

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych 

pracownikowi; 

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych 

w art. 108. 

Przy czym jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone 

powyżej  ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 

Należności inne niż wymienione powyżej mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika 

tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. W takim wypadku  wolna od potrąceń jest kwota 

wynagrodzenia za pracę w wysokości:  

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, 

przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu 

składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 

wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie 

zrezygnował z ich dokonywania  - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy; 

2) 80% kwoty określonej w punkcie 1 powyżej przy potrącaniu innych należności niż określone 

w pkt 1. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących potrącenia z wynagrodzenia za pracę w Państwa konkretnej 

sprawie, zachęcam do skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej w jednym z punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej.  
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