
Dz. U. 2015 r., poz. 1257 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. 

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 

(Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) 

  

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

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące wzory urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi: 

1. wzór formularza wniosku oznaczonego symbolem „PPF”, dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie 

fizycznej, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

2. wzór formularza wniosku oznaczonego symbolem „PPPr”, dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie 

prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, określony w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia. 

§ 2. 1. Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz 

wojewódzkich sądów administracyjnych. 

2. Wzory urzędowych formularzy udostępnia się ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Sądu 

Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. 

3. Jeżeli wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został złożony przez stronę na urzędowym formularzu, przesyła 

się stronie formularz w celu jego wypełnienia. 

§ 3. 1. Wzory urzędowych formularzy prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych przekazują organom 

wykonawczym gmin mających siedziby w obszarze właściwości podległych im sądów. 

2. Organy wykonawcze gmin mogą udostępniać nieodpłatnie urzędowe formularze sporządzone zgodnie z 

przekazanymi wzorami oraz udostępniać wzory urzędowych formularzy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Dokumentami źródłowymi, do złożenia których wnioskodawca może zostać wezwany, w przypadku gdy 

oświadczenie zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy okaże się niewystarczające do oceny 

rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego, są w szczególności: 

1. odpisy zeznań podatkowych za ostatnie dwa lata kalendarzowe; 

2. wyciągi z posiadanych rachunków bankowych z okresu ostatnich sześciu miesięcy; 

3. odpisy lub wypisy z rejestrów urzędowych; 

4. odpisy dwóch ostatnich bilansów; 

5. zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu, uzyskanych wynagrodzeń, honorariów i innych 

należności oraz otrzymywanych świadczeń z okresu ostatnich dwóch lat; 

6. zaświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy wydawane przez 

upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  

 


