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Załącznik do protokołu przesłuchania lekarza weterynarii, 
którego dotyczy postępowanie wyjaśniające sporządzonego 
w dniu …………………

Pouczenie 
lekarza weterynarii, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające o podstawowych 

uprawnieniach i obowiązkach

I. Podstawowe prawa lekarza weterynarii, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające:

1. Lekarz  weterynarii,  którego  dotyczy  postępowanie,  jest  to  lekarz  weterynarii  w  sprawie 
którego prowadzone  jest  postępowanie  wyjaśniające  (  §  1,  pkt.1  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).

2. W toku postępowania wyjaśniającego lekarz weterynarii, którego dotyczy postępowanie ma 
prawo do złożenia wszystkich wyjaśnień, które uważa on za istotne dla sprawy ( § 21 ust. 1 
rozporządzenia jw.) .

3. Lekarz weterynarii, którego dotyczy postępowanie ma prawo do odmowy złożenia wyjaśnień 
oraz odmowy odpowiedzi na pytania (§ 13 rozporządzenia jw.)

4. Lekarz  weterynarii,  którego  dotyczy  postępowanie  ma  prawo  do  zgłaszania  wniosków 
dotyczących  przesłuchania  świadków,  powołania  biegłego  oraz  przeprowadzenia  innych 
dowodów ( § 21 ust.2 rozporządzenia jw.).

5. Lekarz  weterynarii,  którego  dotyczy  postępowanie  ma  prawo  do  korzystania  z  pomocy 
obrońcy  ustanowionego  spośród  lekarzy   weterynarii  lub  adwokatów  w  każdym  stadium 
postępowania oraz do zgłoszenia żądania przesłuchania go z udziałem ustanowionego obrońcy 
( § 14 ust.1, §19 ust.3 rozporządzenia jw.).

6. Lekarz weterynarii, którego dotyczy postępowanie ma prawo do przeglądania akt sprawy oraz 
złożenia  dodatkowych  wyjaśnień  i  wniosków  dowodowych,  w  terminie  14  dni  od  dnia 
doręczenia  postanowienia  o  zamknięciu  postępowania  dowodowego  (  §  21  ust.  3 
rozporządzenia jw.).

II. Podstawowe obowiązki lekarza weterynarii, którego dotyczy postępowanie:

1. Lekarz  weterynarii,  którego  dotyczy  postępowanie  zobowiązany  jest  stawić  się  na  każde 
wezwanie organu prowadzącego postępowanie ( art. 75 § 1 kpk) 1).

2. Lekarz weterynarii,  którego dotyczy postępowanie przebywający za granicą zobowiązanyjest 
wskazać  adresata  dla  doręczeń  w  kraju;  w  razie  nie  uczynienia  tego,  pismo  wysłane  pod 
ostatnio znanym adresem w kraju albo,  jeżeli  adresu tego nie ma,  załączone do akt sprawy 
uważa się za doręczone (art.138 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./

3. Lekarz  weterynarii,  którego  dotyczy  postępowanie,  zmieniając  miejsce  zamieszkania  lub 
przebywania  zobowiązany  jest  powiadomić  o  tym  organ  procesowy.  W  przypadku 



niezawiadomienia, pisma wysłane pod ostatnio wskazanym adresem uważa się zadręczone ( art. 
138 § 1 kpk) 1).
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