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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego z siedzibą                         

w  Opatowie 
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27 – 500 Opatów 

Tel. (15) 868 – 20 – 87 
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e-mail: lgdopatow@o2.pl 

http://www.lgdopatow.pl 
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WPROWADZENIE – NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE, 

EDUKACJA PRAWNA 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja 

prawna świadczone są zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

(Dz. U. 2020.2232 tj. z dnia 14 grudnia 2020 roku). 

Miejsce i godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Opatowskim: 

 

Opatów Punkt nr 1 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie, nieodpłatna mediacja 

Ożarów Punkt nr 2 

Nieodpłatna pomoc prawna 

ul. Sienkiewicza 17 ul. Stodolna 1  

Dane do kontaktu: 

1.Nr telefonu: 15 868-47-12 lub 797 – 994 – 708, 

2.Adres e-mail: asystent@opatow.pl, 

3.E-PUAP: - adres skrzynki: /itob624a04/Skrytka ESP lub 

należy wpisać na stronie epuap.gov.pl w pozycji nazwa 

adresata podmiot „Powiat Opatowski”, 

4.Bezpośrednia rejestracja z możliwości wskazania 

konkretnego terminu za pomocą strony Ministerstwa 

Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/ 

 

Dane do kontaktu: 

1.Nr telefonu: 15 868-47-12 lub 797 – 994 – 708, 

2.Adres e-mail: asystent@opatow.pl, 

3.E-PUAP: - adres skrzynki: /itob624a04/Skrytka ESP lub należy 

wpisać na stronie epuap.gov.pl w pozycji nazwa adresata 

podmiot „Powiat Opatowski”, 

4.Bezpośrednia rejestracja z możliwości wskazania konkretnego 

terminu za pomocą strony Ministerstwa Sprawiedliwości 

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

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego 

Katarzyna Turbiarz – radca prawny, mediator - dyżur 

zgodnie z harmonogramem, 

Szymon Heba – radca prawny, doradca obywatelski, 

mediator - dyżur zgodnie z harmonogramem, 

Katarzyna Markiewicz – radca prawny, doradca 

obywatelskim, mediator – dyżur zgodnie                                                  

z harmonogramem w wybrane piątki miesiąca. 

 Starostwo Powiatowe w Opatowie: 

Ewelina Bielak – adwokat,  

Jolanta Kotkowska – adwokat, 

Maria Kochowska – radca prawny,   

Dyżury zgodnie z harmonogramem.  

Poniedziałek: 7:30 – 11:30 NPP i M.  

Wtorek: 7:30 – 11:30 NPP i M.  

Środa: 7:30 – 11:30 NPP i M. 

Czwartek: 7:30 – 11:30 NPP i M. 

Piątek: 7:30 – 12:30 NPO. 

Poniedziałek: 9:00 – 13:00 

Wtorek: 7:30 – 11:30 

Środa: 9:00 – 13:00 

Czwartek: 9:00 – 13:00 

Piątek: 9:00 – 13:00 
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NA JAKĄ POMOC MOŻE LICZYĆ OSOBA UPRAWNIONA 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

 

➢ Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz                      

o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku                           

z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, sądowym, 

administracyjnym 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; 

➢ Nieodpłatną mediację. 

Uwaga!!! 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych: 

➢ z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 

przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 

uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby                    

o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej 

obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu 

problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą 
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uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz 

zabezpieczenia społecznego, 

➢ nieodpłatną mediację. 

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOC PRAWNEJ 

 

 KAŻDY, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może 

ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie 

w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne 

oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej. 

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Oświadczenie, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp 

do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych 

w oświadczeniu, jest starosta. W celu umożliwienia kontroli 

prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku 

kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone. 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej 

prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba 

samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma 

charakter pomocy de minimis. 
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INNE ISTOTNE INFORMACJE 

 

Porady prawne udzielane są w ramach osobistej wizyty osoby 

uprawnionej w punkcie nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Osoby, 

które ze względu na niepełnosprawność ruchową  lub inne trudności nie 

są w stanie stawić się osobiście w punkcie porad prawnych pomoc 

prawna świadczona jest poza siedzibą punktu lub z wykorzystaniem 

środków komunikowania się na odległość po uprzednim zgłoszenie w/w 

faktu pod wskazanym wyżej numerem telefonu oraz złożeniu 

stosownego oświadczenia.  

 

EDUKACJA PRAWNA 

 

Edukacja prawna stanowi ustawiczny proces prowadzony wobec 

obywateli bez względu na wiek. W ramach realizacji zadania z zakresu 

edukacji prawnej prowadzone są zajęcia dla uczniów szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych mające na celu zwiększenie 

świadomości w zakresie podstawowych praw i obowiązków, profilaktyki 

oraz zwalczania przestępstw oraz funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Celem edukacji prawnej dzieci i młodzieży jest 

zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu. W ramach 

edukacji prawnej prowadzone są wykłady teoretyczne jak również szereg 

zajęć o charakterze praktycznym.  
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ALIMENTY -  PODSTAWA PRAWNA 

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej jak również nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego jednym z najczęściej poruszanych tematów 

jest kwestia dochodzenia alimentów.  

Obowiązek alimentacyjny oraz jego zakresy uregulowane zostały                           

w ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. 

U. 2020.1359 tj. z dnia 10 sierpnia 2020 roku) a w szczególności art. 128 – 

1441. 

 

NA CZYM POLEGA OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY  

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu: 

➢ środków na utrzymanie,  

➢ środków na wychowanie (w miarę potrzeby). 

 

OSOBY ZOBOWIĄZANE DO ALIMENTÓW  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek alimentacyjny obciąża 

krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.  

Jeżeli chodzi o kolejność to: 

➢ zstępni są zobowiązani przed wstępnymi,  

➢ wstępni przed rodzeństwem. 

Uwaga!! Jeżeli jest kilku wstępnych lub zstępnych decyduje stopień 

pokrewieństwa (obowiązek alimentacyjny obciąża bliższych stopniem 

przed dalszymi). 

Jeżeli jest kilku krewnych tego samego stopnia obowiązek 

alimentacyjny obciąża ich w równej części. Obowiązek alimentacyjny 

musi odpowiadać ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.  
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OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW 

 

Obowiązek ten uregulowany został w art. 133 kro. W praktyce oznacza 

on, że rodzice zobowiązani są do dostarczania dziecku środków 

niezbędnych na jego utrzymanie. Ważne aby dziecko nie było w stanie 

utrzymać się samodzielnie oraz aby nie posiadało dochodu z majątku, 

który pozwalałby na zaspokojenie potrzeb. 

Poza powyższym przypadkiem rodzice są zobowiązani do łożenia na 

utrzymanie dziecka tylko jeżeli znajduje się ono w niedostatku.  

Uwaga!! Rodzice mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego 

względem pełnoletniego dziecka jeżeli świadczenia alimentacyjne 

połączone są z nadmiernym dla nich uszczerbkiem bądź jeżeli dziecko 

nie dokłada starań w celu uzyskania samodzielności w utrzymaniu się.  

 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH 

 

Uregulowany został w art. 135 kro. Z cytowanego przepisu wynika, że 

zależy on od usprawiedliwionych kosztów utrzymania osoby 

uprawnionej do alimentów oraz możliwości zarobkowych i majątkowych 

zobowiązanego do alimentów.  

Na koszty związane z usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego 

składają się miesięczne wydatki związane z: 

➢ kosztami wyżywienia,  

➢ kosztami leczenia, 

➢ kosztami zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,  

➢ kosztami edukacji, wychowania, 
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➢ kosztami zakupu środków czystości i odzieży,  

➢ kosztami wypoczynku i rozrywki. 

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do płacenia 

alimentów nie oznaczają faktycznie osiąganych dochodów ale ocenę jakie 

dochody mógłby osiągnąć zobowiązany do alimentów biorąc pod uwagę 

jego wykształcenie, nabyte uprawnienia oraz umiejętności zawodowe, 

gdyby dołożył należytej staranności w tym zakresie.  

Na wysokość świadczeń alimentacyjnych nie mają wpływu: 

➢ świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, podlegające zwrotowi przez 

zobowiązanego do alimentacji; 

➢ świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane 

z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa 

w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

➢ świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 

lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

➢ świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;  

➢ rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie 

z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym. 

➢  

PRZEDAWNIENIE I WYGAŚNIĘCIE ROSZCZEŃ 

ALIMENTACYJNYCH 

 

Zgodnie z art. 136 kro roszczenia alimentacyjne przedawniają się 

z upływem 3 lat.  

Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem 

powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę 
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pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone 

świadczenie na raty. 

Roszczenia alimentacyjne nie przechodzą na spadkobierców osoby 

zobowiązanej do płacenia alimentów.  

 

ROSZCZENIA ZWROTNE 

 

Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania 

nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, 

że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej 

w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe 

lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od 

osoby, która powinna była te świadczenia spełnić. 

Powyższe roszczenie przedawnia się z upływem lat trzech. 

 

SPOSOBY UREGULOWANIA ALIMENTÓW I ZMIANA ICH 

WYSOKOŚCI 

 

Alimenty mogą być regulowane przez strony (zobowiązanego 

i uprawnionej) zarówno w formie umowy jak również w drodze 

orzeczenia sądowego.  

Zmiana pierwotnie ustalonych alimentów jest dopuszczalna w sytuacji 

gdy dojdzie do zmiany stosunków. W praktyce oznacza to, że każda 

zmiana usprawiedliwionych potrzeb uprawnionej oraz możliwości 

zarobkowych i majątkowych zobowiązanego uprawnia ich do 

wystąpienia z żądaniem odpowiednio podwyższenia lub obniżenia 

alimentów.  
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SĄDOWE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE O ALIMENTY  

 

Sądowe uregulowanie alimentów wymaga, od osoby uprawnionej, 

złożenia pozwu o alimenty.  

Sądem właściwym rzeczowo do rozstrzygania spraw alimentacyjnych jest 

Sąd Rejonowy bez względu na wartość przedmiotu sporu.  

Właściwość miejscowa wynika natomiast z art. 32 kpc zgodnie z którym 

„powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia 

dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca 

zamieszkania osoby uprawnionej”. 

Stronami w postępowaniu o alimenty są powód i pozwany. 

Uwaga!! Jeżeli uprawnionym do alimentów jest osoba małoletnia 

wówczas działa ona przez swojego przedstawiciela ustawowego (ojca 

lub matkę) przy którym przebywa. 

Wskazując strony podać należy, ich imię , nazwisko, adres a dodatkowo 

w przypadku strony powodowej numer PESEL. 

Następnie wskazać należy wartość przedmiotu sporu.  

W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego 

przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu. 

W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się (taki charakter 

mają alimenty) wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za 

jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich 

trwania. 

Po wskazaniu wartości przedmiotu sporu określić należy rodzaj pisma 

(pozew o alimenty), żądanie (wysokość alimentów miesięcznie, termin ich 
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płatności, odsetki w razie opóźnienia w płatności), zgłosić wnioski 

dowodowe oraz wskazać uzasadnienie na poparcie swojego stanowiska.  

Najczęściej w toku postępowania o alimenty przeprowadza się dowody 

z: 

➢ odpisu aktu urodzenia dziecka,  

➢ przesłuchania stron i świadków, 

➢ dokumentów potwierdzających miesięczny koszt utrzymania 

i usprawiedliwione potrzeby oraz możliwości zarobkowe 

zobowiązanego do alimentów.  

 

ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA ALIMENTACYJNEGO 

 

Zgodnie z art. 753 kpc dopuszczalne jest zabezpieczenia roszczenia 

alimentacyjnego. Zabezpieczenie to dotyczy zasądzenia kwoty pieniężnej 

na czas trwania postępowania i odbywa się na wniosek osoby 

uprawnionej do alimentów.  

Zabezpieczenie przyznawane jest w kwocie niższej niż dochodzona 

tytułem alimentów albowiem nie może ona zmierzać do zaspokojenia 

roszczenia.  

Wniosek o zabezpieczenie może być złożony przed wytoczeniem 

powództwa lub może być zawarty w pozwie o alimenty.  

W postępowaniu zabezpieczającym ważne jest jedynie 

uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.  

Sąd uwzględniając wniosek o udzielenie zabezpieczenia wydaje w tym 

zakresie stosowne Postanowienie, które zaopatrzone w klauzulę 

wykonalności stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia 

postępowania egzekucyjnego.  

 

 

 



 

 

 

S
tr

o
n

a
1
3

 

DOCHODZENIE ALIMENTÓW W SPRAWIE O ROZWÓD  

 

Generalną zasadą jest wytaczanie powództwa o alimenty przed Sądem 

Rejonowym – wydziałem rodzinnym. Jeżeli jednak między małżonkami 

wszczęta została sprawa o rozwód, każda ze stron może odpowiednio                  

w pozwie lub odpowiedzi na pozew złożyć żądanie zasądzenia 

alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron. Kierując 

powyższe roszczenie należy określić osobę na rzez której alimenty 

miałyby być zasądzone, ich wysokość, termin płatności oraz ewentualne 

odsetki za opóźnienie płatności którejkolwiek z rat. 

Uwaga!! Jeżeli wcześniej między stronami zostało wszczęte postępowanie 

o alimenty przed Sądem Rejonowym a następnie wniesiony został pozew 

o rozwód lub separację przed Sąd Okręgowy postępowania przed Sądem 

Rejonowym ulegnie zawieszeniu do czasu rozpoznania sprawy przez Sąd 

Okręgowy.  

Dochodząc alimentów w postępowaniu rozwodowym również można 

żądać zabezpieczenia roszczenia na czas trwania postępowania.  

 

KOSZTY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O ALIMENTY  

 

Postępowanie sądowe w sprawie o alimenty jest wolne od opłat. Oznacza 

to, że strona uprawniona do alimentów nie ponosi, żadnej opłaty sądowej 

w związku z wytoczeniem powództwa o alimenty.  
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WZÓR POZWU O ALIMENTY 

 

 

Opatów, dnia …… 

Sąd Rejonowy w Opatowie 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

Pl. Obrońców Pokoju 18 

27-500 Opatów 

 

Powód: małoletni/-a (imię i nazwisko dziecka, PESEL, adres 

zamieszkania) reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego (imię 

i nazwisko rodzica występującego w imieniu dziecka, PESEL, adres 

zamieszkania). 

Pozwany: imię, nazwisko, adres. 

 

w.p.s -  (kwota miesięcznie żądanych alimentów x 12 miesięcy) 

 

Pozew o alimenty 

/wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia/ 

 

W imieniu małoletniego (imię i nazwisko dziecka) urodzonego (data 

i miejscowość) wnoszę o: 

1. zasądzenie od pozwanego (imię i nazwisko) na rzecz 

małoletniego/niej alimentów w kwocie po …….zł (słownie:….) 
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miesięcznie płatnych do dnia ….każdego następującego po sobie 

miesiąca do rąk matki/ojca wraz z ustawowymi odsetkami za 

opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat,  

2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z: 

- odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia dziecka,  

- dokumentów (np. faktur, paragonów, zaświadczeń) 

- przesłuchania stron, świadków (wskazać imię, nazwisko i adres 

świadka) 

fakty podlegające wykazaniu: usprawiedliwione potrzeby 

małoletniego. 

3. Zasądzenie na rzecz strony powodowej kosztów procesu. 

 

Ponadto wnoszę o udzielenie na czas trwania postępowania 

zabezpieczenia roszczenia poprzez zobowiązanie pozwanego (imię                            

i nazwisko) do zapłaty na rzecz małoletniego (imię i nazwisko) kwoty po 

…zł (kwota ta nie może swoją wartością odpowiadać wysokości żądanych 

alimentów musi być od niej niższa) miesięcznie płatnych do …. dnia 

każdego następującego po sobie miesiąca do rąk matki/ojca wraz                                

z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia płatności 

którejkolwiek z rat.  

 

Uzasadnienie 

 

Powinno zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące dziecka, jego 

usprawiedliwionych potrzeb, wydatków miesięcznych z tym 

związanych, możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców oraz 

przytoczenie dowodów na powyższe okoliczności.  

 

Podpis 
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Załączniki: 

Należy w nich wymienić wszystkie składane do Sądu dokumenty (odpis 

aktu urodzenia, faktury, paragony, rachunki, zaświadczenia). 

 

Uwaga!!  

Pozew o alimenty winien być złożony do Sądu w dwóch egzemplarzach 

– jeden egzemplarz składany jest do akt sprawy a drugi doręczany stronie 

pozwanej.  


