
Zał. Nr 29
 do Regulaminu 

 Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Kujawsko-Pomorskiej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

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

Sygn. akt …………….

POSTANOWIENIE 
o umorzeniu postępowania wyjaśniającego

Rzecznik1)/Zastępca Rzecznika1) Odpowiedzialności Zawodowej 
Kujawsko-Pomorskiej  Izby  Lekarsko-Weterynaryjnej  z  siedzib  w 
Bydgoszczy

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

z urzędu

po rozpoznaniu akt postępowania wyjaśniającego wszczętego ---------- ……………
na wniosek

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

dot. popełnienia przez lek. wet. 1)/dr n. wet. 1)…………………………………………………………
/imię i nazwisko/

przewinienia zawodowego polegającego na: ……………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………
postanowił

1/ na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej  z  dnia  29 lipca  1993 r.  w sprawie   postępowania  dotyczącego 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii /Dz. U. 79, poz. 371/ umorzyć 
postępowanie wyjaśniające z powodu ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ kosztami postępowania wyjaśniającego obciążyć ……………………………………. 
Izbę Lekarsko-Weterynaryjną w …………………………………………

1)  niepotrzebne skreślić

Uzasadnienie



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

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

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

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

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

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

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

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

Zarządzenie:
1/  odnotować  wydane  postanowienia  w  repertorium  Pw  Rzecznika 

Odpowiedzialności  Zawodowej  ……………………………………….  Izby  Lekarsko-
Weterynaryjnej w ………………………………….

2/ odpis postanowienia doręczyć:
a) pokrzywdzonemu ………………………………………………………………………………………..,
b) Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej1), 
c) lekarzowi, którego dotyczy postępowanie ……………………………………………….….

Pouczenie
Na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydane przez Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ……………………………………… Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
w ……………………………… przysługuje  uprawnienie  do wniesienia  zażalenia  w zawitym 
terminie  7  dnia  pośrednictwem  tegoż  rzecznika  do  Krajowego  Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. 

Podstawa prawna: 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./ w zw. z art. 233 kpk i § 23 ust. 3 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/

Postanowienie zatwierdzam1)

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

1) niepotrzebne skreślić


