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DZIENNIK USTAW

v.p
l

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r.
Poz. 1982

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

.go

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1822) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór formularza skierowania do komisji lekarskiej kandydata do Służby Więziennej, funkcjonariusza
Służby Więziennej, funkcjonariusza zwolnionego z tej służby, funkcjonariusza Służby Więziennej zwolnionego ze służby,
który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej lub do renty policyjnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

ww

w.
rcl

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości
z dnia ……………….. (poz.……)
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 grudnia 2014 r. (poz. 1982)

...................., dnia ............................ r.

(pieczęć nagłówkowa
organu kierującego)

SKIEROWANIE

.go

kandydata/funkcjonariusza/emeryta/rencisty1)

do .................................................................................................................................................
(nazwa komisji lekarskiej)

......................................................................................................................................................
w celu ...........................................................................................................................................
1. Nazwisko, imię i imiona rodziców ..........................................................................................
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2. Miejsce i data urodzenia …………………………………………………………………..…
3. Adres do korespondencji ………………………………………………………………….…
4. Miejsce pełnienia służby ………………………………………………………………….…

(jednostka organizacyjna Służby Więziennej, zajmowane stanowisko, stopień służbowy)

5. Data wstąpienia do Służby Więziennej ………………………………………………...……
6. Data zwolnienia ze Służby Więziennej ..................................................................................
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7. Załączniki:2) …………………………………………………………………………………

1)
2)

Niepotrzebne skreślić.
Wymienić załączniki dołączone do skierowania, np. wyciąg z przebiegu służby, opis stanowiska
służbowego, charakter i warunki służby, dokumentację z profilaktycznej opieki zdrowotnej, zgłoszenie
podejrzenia związku choroby ze służbą, protokół powypadkowy.
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8. Uwagi3)
…………………………………………………………………………………..………………

...............................................................

.go

(organ kierujący)

Wykonano w trzech egzemplarzach:

1. adresat
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2. osoba kierowana
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3. aa

3)

W uwagach należy wpisać informacje dla komisji lekarskiej istotne dla procesu orzeczniczego.

