
Zał. Nr 19
do Regulaminu 

 Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Kujawsko-Pomorskiej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

…………………………………………..               …….……………………………………
     /pieczątka nagłówkowa rzecznika/ /miejscowość, data i godzina/

Sygn. akt …………….

PROTOKÓŁ 
przesłuchania świadka1)/biegłego1)/pokrzywdzonego1) 

Rzecznik1)/Zastępca Rzecznika1) Odpowiedzialności  Zawodowej ……………….
…….. Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w …………………………………………..

                                                                     /miejscowość/

lek. wet. 1)/dr n. wet. 1)  ……………………………………………………………………………………..…
/imię i nazwisko rzecznika/

działając na podstawie § 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej  z  dnia  29  lipca  1993  r.  w  sprawie  postępowania  dotyczącego 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii /Dz. U. Nr 79, poz. 371/ przy 

udziale protokolanta  ………………………………………………………..……………………………………..
/imię i nazwisko/ 

oraz stron1) i biegłego1)  ………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko/ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
przesłuchał  niżej  wymienionego/oną  w  charakterze 
świadka1)/biegłego1)/pokrzywdzonego1), którego/ej1) tożsamość stwierdził na 

podstawie:…………………………………………………………………………………………………..…………….
/nazwa, seria i numer dokumentu oraz organ, który go wydał/

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

w sprawie wniosku pokrzywdzonego/ej1) …………………………………………………………………
/nazwa podmiotu składającego doniesienie/

……………………………………………………………………………………………………………………………………

o popełnieniu przewinienia zawodowego przez lekarza weterynarii ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko lekarza weterynarii, którego dotyczy postępowanie/

1) niepotrzebne skreślić



Świadka pouczono o następujących uprawnieniach i obowiązkach :  
1. o  prawie  odmowy  zeznań,  jeżeli  lekarz   weterynarii,  którego 

postępowanie dotyczy jest dla świadka osobą najbliższą (art. 182 § 1 
kpk) 1),   

2. o  prawie  odmowy  zeznań,  jeżeli  w  innej  toczącej  się  sprawie  jest 
obwiniony o współudział w czynie objętym postępowaniem (art. 182 § 3 
kpk) 1),   

3. o możliwości uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie 
odpowiedzi  mogłoby  narazić  jego  lub  osobę  dla  niego  najbliższą  na 
odpowiedzialność  za  przestępstwo,  wykroczenia  lub  czyn  zagrożony 
karą dyscyplinarną (art. 183 § 1 kpk) 1),

4. o możliwości zwolnienia od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytanie, 
jeżeli  jest  on  osobą  pozostającą  z  lekarzem  weterynarii,  którego 
dotyczy postępowanie, w szczególnie bliskim stosunku (art. 185 kpk)1),

5. o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 
(art. 190 § 1 kpk) 1),

6. ponadto,  świadka-pokrzywdzonego  pouczono  o  jego  uprawnieniach 
/załącznik do protokołu czynności, w której uczestniczył lub miał prawo 
uczestniczyć pokrzywdzony, jak również dokumentu pochodzącego od 
niego lub sporządzonego z jego udziałem/.

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  w/w 
uprawnieniami  i  przypadkami  możliwości 
skorzystania  z  prawa odmowy  zeznań  lub 
uchylenia się od odpowiedzi na pytanie oraz 
zostałam/em  uprzedzona/y  o 
odpowiedzialności  z  art.  233  §  1  kk  za 
zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

…………………………………………
/podpis świadka/

  
Świadek1)/pokrzywdzony1)/biegły zeznał, co następuje:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko rodowe: ……………………………………………………………………………………………….…..
Imiona rodziców: ……………………………………………………………………………………………………..
Data  i  miejsce  urodzenia:  ………………………………………………………………………………….. 
Zamieszkała/y: …………………………………………………………………………………………………………

/dokładny adres i kod pocztowy, a także telefon, fax lub e-mail/

Wykształcenie: …………………………………………………………………………………………………………. 
Zatrudniona/y: ………………………………………………………………………………………………………….

/adres zakładu pracy i stanowisko/

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Karalność za fałszywe zeznania: ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

  /jeżeli karana/y, to należy podać kiedy, przez jaki sąd oraz na jaką karę/

Tożsamość osoby przesłuchiwanej ustalono na podstawie …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

1) niepotrzebne skreślić



Stosunek do stron /do lekarza weterynarii, którego postępowanie dotyczy oraz 
do  pokrzywdzonego/:……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

   /podać obcy lub bliski, jeżeli bliski to do kogo i w jakim stopniu/  

Treść zeznań świadka1)/pokrzywdzonego1)/biegłego1):

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1) niepotrzebne skreślić



……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Poprawki  i uzupełnienia w tekście protokołu oraz żądania  i zarzuty wniesione na 

podstawie art. 148 § 2 i 4 kpk , art. 150 § 2kpk, art. 151 kpk w zw. z art. 62 

ustawy z dnia 21 grudnia 1990 o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko—

weterynaryjnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zm.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Urządzenie(a)  rejestrujące  obraz1)/dźwięk1)  ………..……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

/podać dane techniczne i warunki rejestracji/

obsługiwał/li1) …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/imię , nazwisko i funkcja/

Do protokołu załączono ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

/rodzaj i liczba załączników/

Na tym protokół zakończono dnia ………..…………………… o godz. ……………………
Protokół  po  osobistym  odczytaniu,  jako  zgodny  z  moimi  wyjaśnieniami 

podpisuję, nie wnosząc żadnych zarzutów/wnosząc zarzuty jw.

…………………………………… ………………………………………………..
  /podpis świadka lub biegłego/ /pieczątka i podpis rzecznika/

…………………………………
        /podpis protokolanta/

Podpisy osób biorących udział w przesłuchaniu:

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

1) niepotrzebne skreślić



1) niepotrzebne skreślić


