
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. 

Poz. 142 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku 
o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania 

stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy 

Na podstawie art. 256 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra-

cyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnia-

nia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz 

sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. poz. 1257) wpro-

wadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części oznaczonej „POUCZENIE” pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu administracyjnego albo nadać w polskiej placówce poczto-

wej operatora wyznaczonego (operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych) albo 

w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo wniosek należy zło-

żyć w polskim urzędzie konsularnym.”; 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części oznaczonej „POUCZENIE” pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu administracyjnego albo nadać w polskiej placówce poczto-

wej operatora wyznaczonego (operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych) albo 

w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo wniosek należy zło-

żyć w polskim urzędzie konsularnym.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101 i 1529, z 2014 r. poz. 183 i 543 oraz 

z 2015 r. poz. 658, 1191, 1224, 1269 i 1311. 
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