
Zał. Nr 34
do Regulaminu 

 Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Kujawsko-Pomorskiej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

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

Sygn. akt …………….

Wniosek o ukaranie

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

                                                              /miejscowość/

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

przy udziale obrońcy …………………………………………..…….…………………………………………
/imię i nazwisko/

wnosi o ukaranie
lek. wet. 1)/dr n. wet. 1) ………………………………………………………………………………………..…

/imię i nazwisko/

nazwisko rodowe ……………………………………………………………….
syna/córki ………………………………………………………………………….

/imiona rodziców/

urodzonego/ą  dnia  ……………………………………  w  …………………..……………………………..
/data urodzenia/              /miejsce urodzenia/

zamieszkałego/ą   ……..…………………………………………………………………………………………….
/podać adres/

wykonującego  zawód  …………………………………………………………………………………………
 /miejsce pracy i stanowisko/

uprzednio  niekaranego/karanego  przez  ………………………………………………………  Sąd 
Lekarsko-Weterynaryjny w ………………………………………………………………………….. o to, 

że ………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

to jest o czyn przewidziany w …………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Na podstawie art.50 ust.  …………….. 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./ właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Sąd Lekarsko-
Weterynaryjny …………………………………………………… Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

1) niepotrzebne skreślić



Uzasadnienie 

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

Wykaz osób podlegających wezwaniu na rozprawę:
1. obwiniony lekarz weterynarii:

imię, nazwisko i adres ……………………………………………………………………………...… k. ………..
2. obrońca obwinionego …………………………………………………………….……… k. ……..…

                               /imię, nazwisko i adres/

3. pokrzywdzony ……………..………………………………………………………………… k. ……..…
/imię, nazwisko i adres/

4. biegły ……………..……………………………………………………………………….……… k. ……..…
/imię, nazwisko i adres/                           

5. świadek……………..……………………………………………………………………….…… k. ……..… 
/imię, nazwisko i adres/            

6. świadek……………..……………………………………………………………………….…… k. ……..… 
/imię, nazwisko i adres/    

7. świadek……………..……………………………………………………………………….…… k. ……..… 
/imię, nazwisko i adres/    

1) niepotrzebne skreślić



Wykaz innych dowodów i materiałów zebranych w postępowaniu wyjaśniającym: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………

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

Zarządzenie:
1. O skierowaniu do Krajowego1)/Okręgowego1) Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego wniosku 
o ukaranie zawiadomić:
a) obwinionego lekarza weterynarii,
b) pokrzywdzonego,
c) Okręgową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w ………………………………………… .
2.  Akta  sprawy  przekazać  za  pokwitowaniem  do  Krajowego1)/Okręgowego1) Sądu 
Lekarsko-Weterynaryjnego w ……………………………………………. wraz z odpisem wniosku.

Wniosek o ukaranie zatwierdzam1)

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

1) niepotrzebne skreślić


