
Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopa-
da 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ nast´pujàce wzory urz´dowych for-
mularzy pism procesowych, zwanych dalej „urz´do-
wymi formularzami”:
1) wzór formularza pozwu oznaczonego symbolem

P dla pozwu w post´powaniu uproszczonym oraz
pozwu w sprawach, o których mowa w art. 1871

Kodeksu post´powania cywilnego, zwanego dalej
„kodeksem”, stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia,

2) wzór formularza danych uzupe∏niajàcych stron
oznaczonego symbolem DS dla za∏àcznika do pism
procesowych, w którym wskazuje si´ dane nast´p-
nych stron lub dodatkowe dane stron ju˝ wskaza-
nych, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

3) wzór pisma zawierajàcego wnioski dowodowe
oznaczonego symbolem WD dla pisma proceso-
wego, w którym zg∏asza si´ dowody niewskazane
w innych pismach, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia,

4) wzór formularza odpowiedzi na pozew oznaczone-
go symbolem OP dla pisma procesowego zawiera-
jàcego odpowiedê na pozew w post´powaniu
uproszczonym, stanowiàcy za∏àcznik nr 4 do rozpo-
rzàdzenia,

5) wzór formularza pozwu wzajemnego oznaczonego
symbolem PW dla pozwu wzajemnego w post´po-
waniu uproszczonym, stanowiàcy za∏àcznik nr 5 do
rozporzàdzenia,

6) wzór formularza sprzeciwu lub zarzutów oznaczo-
nego symbolem SP dla sprzeciwu od wyroku za-
ocznego w post´powaniu uproszczonym, zarzutów
od nakazu zap∏aty w post´powaniu nakazowym
i sprzeciwu od nakazu zap∏aty w post´powaniu
upominawczym oraz w sprawach, o których mowa
w art. 1871 kodeksu, stanowiàcy za∏àcznik nr 6 do
rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Urz´dowe formularze udost´pnia si´ nieod-
p∏atnie w budynkach wszystkich sàdów rejonowych
i ich wydzia∏ów zamiejscowych oraz w budynkach sà-
dów okr´gowych.

2. Wzory urz´dowych formularzy Ministerstwo
SprawiedliwoÊci nieodp∏atnie udost´pnia za po-
Êrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych
www.ms.gov.pl.

§ 3. 1. Wzory urz´dowych formularzy sporzàdzone
na elektronicznym noÊniku informatycznym prezesi sà-
dów rejonowych przekazujà zarzàdom gmin majàcych
siedziby w obszarze w∏aÊciwoÊci podleg∏ych im sàdów. 

2. Zarzàdy gmin mogà odp∏atnie rozpowszechniaç
urz´dowe formularze, sporzàdzone zgodnie z wzorami,
z zastrze˝eniem § 4.

§ 4. W przypadku odp∏atnego rozpowszechniania
urz´dowych formularzy cena jednej strony druku nie
mo˝e przekraczaç kwoty 0,25 z∏. 

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2002 r.

Minister SprawiedliwoÊci: B. Piwnik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 29 maja 2002 r.

w sprawie okreÊlenia wzorów i sposobu udost´pniania stronom urz´dowych formularzy pism procesowych
w post´powaniu cywilnym.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 czerwca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równowa˝nika mieszkaniowego,
przys∏ugujàcych osobom uprawnionym do osobnych kwater sta∏ych i najemcom lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy
z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu  Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 368) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konser-
wacyjnego oraz równowa˝nika mieszkaniowego, przy-
s∏ugujàcych osobom uprawnionym do osobnych kwa-
ter sta∏ych i najemcom lokali mieszkalnych (Dz. U.
Nr 37, poz. 165, z 1997 r. Nr 52, poz. 331, z 1998 r. Nr 45,
poz. 275, z 1999 r. Nr 22, poz. 203, z 2000 r. Nr 44,
poz. 511 i z 2001 r. Nr 43, poz. 484)  wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w § 5 wyrazy „w 2001 r.” zast´puje si´ wyrazami
„w 2002 r.”,

2) w § 9 wyrazy „w 2001 r.” zast´puje si´ wyrazami
„w 2002 r.”

§ 2. Stawki ekwiwalentu konserwacyjnego i równo-
wa˝nika mieszkaniowego okreÊlone w rozporzàdzeniu
przys∏ugujà od dnia 1 stycznia 2002 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke


