DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 listopada 2020 r.
Poz. 1994
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz
lub zakaz, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji
Na podstawie art. 18f ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzór zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany
nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji.
§ 2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.
Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. (poz. 1994)

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz. U. …..)
WZÓR ZAWIADOMIENIA OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE, WOBEC KTÓREJ ZOSTAŁ
WYDANY
NATYCHMIASTOWEGO
OPUSZCZENIA
WSPÓLNIE
ZAJMOWANEGO
MIESZKANIA
WzórNAKAZ
zawiadomienia
osoby stosującej przemoc
w rodzinie,
wobec której
został wydany
nakaz
I JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA LUB ZAKAZ ZBLIŻANIA SIĘ DO MIESZKANIA
natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
I JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA, POZOSTAWIONEGO WOBEC NIEMOŻNOŚCI
lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, pozostawionego wobec
DORĘCZENIA KORESPONDENCJI

niemożności doręczenia korespondencji

………………….…………………………….
(pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej
Żandarmerii Wojskowej)

Czas i data pozostawienia zawiadomienia
g g m m

d d m m r

r

r

r

Pani/Pan* ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

ZAWIADOMIENIE OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE, WOBEC
KTÓREJ ZOSTAŁ WYDANY NAKAZ NATYCHMIASTOWEGO OPUSZCZENIA
WSPÓLNIE ZAJMOWANEGO MIESZKANIA I JEGO BEZPOŚREDNIEGO
OTOCZENIA LUB ZAKAZ ZBLIŻANIA SIĘ DO MIESZKANIA I JEGO
BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA, POZOSTAWIONEGO WOBEC
NIEMOŻNOŚCI DORĘCZENIA KORESPONDENCJI

Zawiadamia się, że w dniu …………………… o godz. …...………. podjęto próbę doręczenia
korespondencji pod wskazanym przez Panią/Pana* adresem: ………………………………….
………………………………………………....……………………………….………………..
(adres, pod którym została podjęta próba doręczenia)

Ponadto w dniu ……….…….………… o godz. …………………. podjęto próbę nawiązania
z Panią/Panem* kontaktu telefonicznego pod wskazanym przez Panią/Pana* numerem**
…………………………………………………………………………………………………...
(numer telefonu, pod którym podjęto próbę nawiązania kontaktu telefonicznego)

Wobec

niemożności

doręczenia

Pani/Panu*

korespondencji

zawiadamia

się,

że korespondencję należy odebrać w ciągu 24 godzin od pozostawienia zawiadomienia
o próbie jej doręczenia, tj. do dnia ……………….………..... do godz. ………..……………...
w .…………………..……………………….…………………………………………………...
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej)
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Zgodnie z art. 18f ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych, jeżeli osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz natychmiastowego
opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zmieni miejsce pobytu, nie będzie dostępna pod wskazanym przez
siebie numerem telefonu, nie zawiadamiając o tym jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, której
żołnierz Żandarmerii Wojskowej wydał nakaz lub zakaz, na skutek czego nie odbierze korespondencji pod
wskazanym adresem lub nie stawi się we wskazanej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w celu jej
odbioru w ciągu 24 godzin od pozostawienia zawiadomienia o korespondencji, korespondencja zostanie uznana
za doręczoną z upływem tego terminu, chyba że miejsce pobytu tej osoby jest Żandarmerii Wojskowej znane.

....……………………………………..........
(podpis żołnierza Żandarmerii Wojskowej
sporządzającego zawiadomienie)

* Niepotrzebne skreślić.
** Wypełnić w przypadku podania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie numeru telefonu.

