
Zał. Nr 28
do Regulaminu 

 Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Kujawsko-Pomorskiej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

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

Sygn. akt …………….

POSTANOWIENIE 
o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

Rzecznik1)/Zastępca Rzecznika1) Odpowiedzialności Zawodowej 
Kujawsko-Pomorskiej  Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej  z  siedzibą  w 
Bydgoszczylek. wet. 1)/dr n. wet. 1………………………………..…

/imię i nazwisko rzecznika/

po zapoznaniu się z aktami sprawy sygn. akt ………………………………………….…………… 
w  sprawie  ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
działając na podstawie 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./ w zw. z art. 105 kpk 

postanowił

sprostować oczywistą omyłkę pisarską zawartą w postanowieniu1)/zarządzeniu1)  z 
dnia  …………………………..  sygn.  akt  ……………………………………….  o 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………….………  poprzez  zastąpienie  w 
sentencji1)/uzasadnieniu1)  postanowienia1)/zarządzenia1) w wierszu  ……………..  od 
góry  wyrażenia  o  treści  „………………………………………..………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…” 
wyrażeniem „…………………………………………………………………………………………………………...”

Uzasadnienie

W treści  postanowienia1)/zarządzenia1) o …………………………………………………. z dnia 
……………………… ,  wydanym w sprawie  sygn.  akt  …………………………………………..  w 
sposób  omyłkowy  dokonano  zapisu 
„………………………………………………………………………………………………..”  zamiast 
prawidłowo „……………………………………………………………………………………………….”
Omyłka ta wynika w sposób bezsporny z treści postanowienia.

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

1) niepotrzebne skreślić

Pouczenie: 



Na postanowienie niniejsze przysługuje w terminie 7 dni od daty jego doręczenia 
zażalenie  do  Krajowego  Rzecznika  Odpowiedzialności  Zawodowej  za 
pośrednictwem  Rzecznika  Odpowiedzialności  Zawodowej 
…………………………………………………………. Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w ………………… 
/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./ w zw. z art. 105 § 4 kpk, 122 § 1 kpk, 459 § 2 kpk, 460 kpk, art. 456 § 1 i 
2 kpk/

Zarządzenie:
Stosownie do 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./  w  zw.  z  art.  100  §  2  kpk  postanowienie  wraz  ze 
sprostowanym postanowieniem doręczyć:
1/ …………………………………………………………………………………….
2/ ……………………………………………………………………………………

………………………………………….. …….……………………………
/miejscowość i data/          /pieczątka i podpis rzecznika/


