Zał. Nr 4

do Regulaminu
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

…………………………………………..
……………………………………

…….

/pieczątka nagłówkowa rzecznika/

/miejscowość i data/

Sygn. akt …………….
POSTANOWIENIE
o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego

Rzecznik1)/Zastępca Rzecznika1) Odpowiedzialności Zawodowej KujawskoPomorskiejIzby Lekarsko-Weterynaryjnej z siedzibą w Bydgoszczy
lek. wet. 1)/dr n. wet. 1) …………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

po rozpoznaniu w dniu ………………………. w ……………………………………………
/data/

/miejscowość/

z urzędu 1)
sprawy ------------………………………..…..……………………………………………………….…
/podać wnioskodawcę lub pokrzywdzonego/
z wniosku 1)
o popełnieniu przez lekarza weterynarii ………………………………………………………….…….
/imię i nazwisko/

przewinienia zawodowego polegającego na: ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………….
/podać przedmiot przewinienia/

postanowił
odmówić wszczęcia postępowania wyjaśniającego na podstawie art.53 ust.1
ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zm./ w
zw. z art. 17 § 1 pkt. …… kpk i § 17 ust 2 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/.
…………………………………………..
/pieczątka i podpis rzecznika/

Uzasadnienie
1)niepotrzebne skreślić
2)

należy wpisać właściwy pkt. § 1 art.17 Kodeksu postępowania karnego z 1997 r.

Pismem z dnia ……………………………

……………….……………………………………………….………

/data/

/podać wnioskodawcę lub pokrzywdzonego/

……………………………………………………………………..…………………………………………………..……….
zawiadomił Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ………………………………………
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w ……………………………………….…….…..
o popełnieniu przez lekarza weterynarii ……………….………………………… przewinienia
/imię i nazwisko/
zawodowego
polegającego na:
……………………………………………………………………………………………………………..….…………………
……………………………………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………………………………………….…..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wobec stwierdzenia, że w sprawie
postępowanie, polegające na tym, że:

zachodzą

okoliczności

wyłączające

……………………………………………………………………………………………………………………..……………
/należy podać te okoliczności/

…………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………..
odmawia się wszczęcia postępowania wyjaśniającego na podstawie art.53 ust.1
ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zm./ w
zw. z art. 17 § 1 pkt …………..2) i § 17 ust 2 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/

…………………………………………..
/pieczątka i podpis rzecznika/

Pouczenie
1. Pokrzywdzonemu oraz instytucji wymienionej w art. 305 § 4 kpk przysługuje
prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do
1)niepotrzebne skreślić
2)

należy wpisać właściwy pkt. § 1 art.17 Kodeksu postępowania karnego z 1997 r.

2.

3.

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej /§ 17 ust.1 i 4
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/.
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności może utrzymać w mocy zaskarżone
postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę Okręgowemu Rzecznikowi
Odpowiedzialności
Zawodowej
……………………………………...
Izby
LekarskoWeterynaryjnej celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności lub przeprowadzania
wskazanych czynności /art. 330 ust. 1 kpk w zw. z art. 62 ust 1 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./
Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem Rzecznika
Odpowiedzialności
Zawodowej
……………………….………….
Izby
LekarskoWeterynaryjnej. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia
odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu
jest bezskuteczne /art. 122 i art. 460 kpk w zw. z art. 62 ust 1 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./.

Zarządzenie:
Doręczyć odpisy postanowienia:
1. osobie lub instytucji, która dokonała zawiadomienia o popełnieniu przewinienia
zawodowego przez lekarza weterynarii,
2. lekarzowi weterynarii, którego dotyczy zawiadomienie,
3. Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej.

…………………………………………..
/pieczątka i podpis rzecznika/

Postanowienie zatwierdzam1)

………………………………………
/miejscowość i data/

1)niepotrzebne skreślić
2)

należy wpisać właściwy pkt. § 1 art.17 Kodeksu postępowania karnego z 1997 r.

……………………………………
/pieczątka i podpis rzecznika/

