
Zał. Nr 22
  do Regulaminu 

 Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Kujawsko-Pomorskiej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

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

Sygn. akt …………….
POSTANOWIENIE 

o powołaniu biegłego

Rzecznik1)/Zastępca Rzecznika1) Odpowiedzialności 

Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z 

siedzibą w Bydgoszczylek. wet. 1)/dr n. wet. ……………………..…
/imię i nazwisko rzecznika/

na podstawie art. 193, 194, 198, 201 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./ i § 20 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 
29  lipca  1993  r.  w  sprawie  odpowiedzialności  zawodowej  lekarzy 
weterynarii /Dz. U. Nr 79, poz. 371/

postanowił

1. powołać biegłego ………………………………………………………………………..…..
                                                                / wskazać jednostkę organizacyjną albo imię i nazwisko i 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
specjalność biegłego/

w celu stwierdzenia …………………………………………………………………………………..
                                              /podać przedmiot i zakres ekspertyzy/

…………………………………………………………………………………………………………………..
/a w razie potrzeby sformułować pytania szczegółowe/

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

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

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

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

2. wydać biegłemu akta główne sprawy sygn. akt ……………………………….
3. zakreślić termin wydania opinii do  dnia ……………………..

1) niepotrzebne skreślić



Pouczenie:
W myśl:

art.  197 § 3 w zw. z art.  190 § 1 kpk poucza się, że wydanie niezgodnej z 
prawdą opinii grozi odpowiedzialnością karną z art. 233 § 4 k.k.; art. 54 ust. 2 
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./, 
jeżeli  biegły  nie  stawił  się  bez  usprawiedliwienia  na  wezwanie  rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej albo bezpodstawnie odmawia złożenia przed nim 
zeznań rzecznik może zwrócić się do sądu rejonowego właściwego ze wzglądu na 
miejsce  zamieszkania  biegłego  o  przesłuchanie  go  na  okoliczności  wskazane 
przez rzecznika.  

Uzasadnienie 

Rzecznik  Odpowiedzialności  Zawodowej  ………………………… Izby  Lekarsko-
Weterynaryjnej prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

w celu ustalenia …………………………………………………………………………………………….

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

niezbędne jest uzyskanie opinii biegłego z zakresu ……………………………………

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

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

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

Pouczenie:
Lekarzowi  weterynarii,  którego  dotyczy  postępowanie,  jego  obrońcy  oraz 
pokrzywdzonemu  i  jego  pełnomocnikowi  przysługuje  prawo  do  udziału  w 
przesłuchaniu biegłego oraz zapoznania się z opinią złożoną na piśmie.

Zarządzenie:
Stosownie do art. 318 kpk z zw. z art. 62 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./ odpis postanowienia doręczyć:

1. biegłemu …………………………………………………………….………………………………………….
2. lekarzowi weterynarii, którego dotyczy postępowanie …………………………………
3. obrońcy lekarza weterynarii ………………………..……………………………………………….
4. pokrzywdzonemu/ej ……………………………………….…………………………………………….
5. pełnomocnikowi pokrzywdzonego/ej …………………………………………………………… 

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




