
Zał. Nr 27
  do Regulaminu 

 Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Kujawsko-Pomorskiej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

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

Sygn. akt …………….

POSTANOWIENIE 
o odmowie przywrócenia terminu

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

/imię i nazwisko rzecznika/

po zapoznaniu się z aktami sprawy sygn. akt ………………………………………………………..
w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
oraz wnioskiem ………………………………………………………… z dnia …………………………………
złożonym przez ………………………………………………………………………………………………………..

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. 126 § 2 kpk 

postanowił

1/ uznać pismo ………………………………………………………………... z dnia ………………………… 
za wniosek o przywrócenie terminu do czynności procesowej
2/ odmówic przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 
………………………………… sygn. akt ……………………………………
……………………………………….. albowiem nie zachodzą przesłanki merytoryczne jego 
uwzględnienia oraz nie dochowano wymagań formalnych wskazanych w art. 126 
§ 1 kpk.

Uzasadnienie

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

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

1) niepotrzebne skreślić



Pouczenie:
Na powyższe postanowienie  przysługuje  zażalenie  do Krajowego Rzecznika 
Odpowiedzialności  Zawodowej  Krajowej  Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej  w 
Warszawie /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.  126  §  2  kpk.  Zażalenie  na  powyższe 
postanowienie  wnosi  się  za  pośrednictwem  Rzecznika  Odpowiedzialności 
Zawodowej  ………………………………….…………  Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej  w 
………………………………………. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty 
doręczenia  odpisu  postanowienia   i  jest  zawity.  Zażalenie  wniesione  po 
upływie  tego  terminu  jest  bezskuteczne  /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. 122 § 1 kpk i art. 460 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./ zawiadomić o treści  postanowienia /poprzez doręczenie 
odpisu postanowienia/ ……………………………………………………………………………………….

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


