
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

z dnia    r. 

w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. 

(Dz. U.    r.) 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z   ) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty I stopnia w dziedzinach medycyny 

weterynaryjnej określonych w załączniku nr 1 lub II stopnia w dziedzinach i poddziedzinach medycyny 

weterynaryjnej określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.  

2. Specjalizacja II stopnia jest kontynuacją specjalizacji I stopnia. 

3. Tytuł specjalisty II stopnia mogą uzyskać lekarze weterynarii posiadający tytuł specjalisty I stopnia.  

§ 2 

1. Tytuł specjalisty I stopnia w danej dziedzinie weterynarii nadaje się lekarzowi weterynarii, który: 

a) wykonywał, przez co najmniej cztery lata zawód lekarza weterynarii, 

b) ukończył szkolenie specjalizacyjne I stopnia według programu ustalonego dla danej dziedziny, 

c) zdał egzamin specjalizacyjny I stopnia. 

2. Tytuł specjalisty II stopnia w danej dziedzinie lub poddziedzinie medycyny weterynaryjnej 

otrzymuje lekarz weterynarii, który:  

a) wykonywał przez co najmniej cztery lata zawód lekarza weterynarii posiadając tytuł specjalisty I stopnia 

w danej dziedzinie lub pokrewnej, 
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b)ukończył szkolenie specjalizacyjne II stopnia według programu ustalonego dla danej dziedziny lub 

poddziedziny, 

c)zdał egzamin specjalizacyjny II stopnia. 

§ 3 
1. Komisja do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii może nadać tytuł specjalisty II stopnia lekarzowi 

weterynarii, który nie odbył szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie lub poddziedzinie 

medycyny weterynaryjnej, spełniającemu łącznie następujące warunki: 

 

a) posiada tytuł specjalisty I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny weterynaryjnej, 

b) posiada stopień naukowy doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie lub 

poddziedzinie medycyny weterynaryjnej,  

c) w terminie dwóch lat od wejścia w życie rozporządzenia złożył wniosek o nadanie tytułu 

specjalisty II stopnia w odpowiedniej dziedzinie lub poddziedzinie medycyny weterynaryjnej, 

d) dokonał wpłaty 4000 zł na rzecz Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. 

2. Dziedzina lub poddziedzina medycyny weterynaryjnej, w której lekarz weterynarii, o którym mowa w 

ust. 1 uzyskuje tytuł specjalisty II stopnia jest zatwierdzana przez Komisję do Spraw Specjalizacji 

Lekarzy Weterynarii przy uwzględnieniu posiadanego tytułu specjalisty I stopnia w danej dziedzinie lub 

pokrewnej, jego dorobku naukowego, głównych kierunków aktywności zawodowej i naukowej oraz 

specjalności, w jakiej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 

§ 4. 

1. Lekarz weterynarii ubiegający się o uzyskanie tytułu specjalisty I lub II stopnia w danej dziedzinie 

lub poddziedzinie medycyny weterynaryjnej występuje z wnioskiem o przyjęcie na studia specjalizacyjne 

do Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. O kolejności przyjęcia na szkolenie 

specjalizacyjne I i II stopnia decyduje staż pracy i uprzednio ukończone kursy specjalistyczne. 

2. Warunkiem przyjęcia lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne I stopnia jest wykazanie się 

co najmniej 2-letnim stażem pracy zawodowej. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia, 

b) określenie miejsca zamieszkania, 

c) informację o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk, 

d) określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska, 



e) informację o ukończonych kursach specjalistycznych,  

f) wykaz publikacji.  

4. Do wniosku należy dołączyć: 

a) kopię dyplomu lekarza weterynarii, 

b) aktualne zaświadczenie okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej potwierdzające przynależność do 

okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej i posiadanie prawa wykonywania zawodu, 

c) deklarację co do pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład 

pracy, 

d) kopię dyplomu specjalisty I stopnia, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjny 

II stopnia. 

5.  Szkolenie specjalizacyjne I i II stopnia, w formie studiów podyplomowych prowadzą uczelnie 

publiczne na wydziałach medycyny weterynaryjnej – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach zwany dalej Instytutem. 

§ 5. 

1. Komisja do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii zwana dalej Komisją składa się z 27 

członków. Członków Komisji powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek Krajowej Rady 

Lekarsko-Weterynaryjnej na okres 4 lat. 

2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków. 

Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję. 

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza 

oraz zatwierdza krajowych kierowników specjalizacji zaproponowanych przez Krajową Radę Lekarsko-

Weterynaryjną. 

4. Krajowy kierownik specjalizacji jest jednocześnie kierownikiem specjalizacji I i II stopnia. 

5. Do zadań Komisji należy podejmowanie uchwał w sprawie: 

a) ustalania programów szkolenia specjalizacyjnego I i II stopnia, 

b) kwalifikowania do szkolenia na II stopień specjalizacji,  



c) przeprowadzania kontroli procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy weterynarii, 

d) powoływania zespołów egzaminacyjnych i ustalanie terminów egzaminów, 

e) nadania tytułu specjalisty I i II stopnia, 

f) zasad finansowania działalności Komisji  

6. Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia Państwowy Instytut Weterynaryjny – 

Państwowy Instytut Badawczy zwany dalej Instytutem. 

§ 6. 

1. W skład zespołów egzaminacyjnych dla poszczególnych dziedzin i poddziedzin medycyny 

weterynaryjnej wchodzą: 

a) krajowy kierownik specjalizacji  jako przewodniczący, 

b) dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, specjalizujące się w 

danej dziedzinie lub poddziedzinie medycyny weterynaryjnej, 

c) przedstawiciel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej specjalizujący się w danej dziedzinie lub 

poddziedzinie, 

d) przedstawiciel Państwowego Instytutu Weterynaryjnego specjalizujący się w danej dziedzinie lub 

poddziedzinie, 

e) przedstawiciel ministra właściwego ds. rolnictwa.  

2. W razie niepomyślnego wyniku egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wyznacza 

ponowny termin egzaminu. Zespół egzaminacyjny może uzależnić dopuszczenie do ponownego 

egzaminu od odbycia szkolenia uzupełniającego. 

§ 7 

1. Lekarz weterynarii, który uzyskał tytuł specjalisty I stopnia, otrzymuje dyplom według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

2. Lekarz weterynarii, który uzyskał tytuł specjalisty II stopnia, otrzymuje dyplom według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

3. Rejestr lekarzy weterynarii, którzy uzyskali tytuł specjalisty I i II stopnia, prowadzi Państwowy 

Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy. 

4. Komisja przekazuje właściwej ze względu na przynależność lekarza weterynarii okręgowej izbie 



lekarsko-weterynaryjnej informację o uzyskaniu przez niego tytułu specjalisty I i II stopnia. 

§ 8 

Koszty uzyskania tytułu specjalisty I i II stopnia pokrywają zainteresowani lekarze weterynarii lub 

jednostki organizacyjne kierujące lekarzy weterynarii na szkolenie specjalizacyjne według zasad 

ustalonych przez Komisję. 

§ 9 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

§ 10 

Lekarz weterynarii, który uzyskał tytuł specjalisty na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 

wejścia w życie rozporządzenia jest specjalistą I stopnia. 

Załączniki 

Załącznik nr 1 

DZIEDZINY MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ, W KTÓRYCH LEKARZ WETERYNARII MOŻE 

UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY I STOPNIA 

1. Choroby przeżuwaczy. 

2. Choroby koni. 

3. Choroby świń. 

4. Choroby psów i kotów. 

5. Choroby drobiu użytkowego. 

6. Choroby gołębi, ptaków ozdobnych i śpiewających. 

7. Choroby gospodarskich i towarzyszących zwierząt futerkowych. 

8. Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych i towarzyszących. 

9. Choroby ryb i innych zwierząt akwakultury.  

10. Choroby owadów użytkowych. 

11. Choroby zwierząt nieudomowionych. 

12. Rozród zwierząt. 

13. Chirurgia weterynaryjna. 



14. Weterynaryjna diagnostyka obrazowa. 

15. Higiena pasz i prewencja weterynaryjna.  

16. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. 

17. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna. 

18. Epizootiologia i administracja weterynaryjna. 

19. Farmacja i farmakologia weterynaryjna. 



Załącznik nr 2 

DZIEDZINY I PODDZIEDZINY MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ, W KTÓRYCH LEKARZ 

WETERYNARII MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY II STOPNIA 

 

 

1a. Choroby przeżuwaczy ze specjalnością – choroby niedoborowe i metaboliczne. 

1b. Choroby przeżuwaczy ze specjalnością – choroby gruczołu mlekowego i higiena mleka. 

1c. Choroby przeżuwaczy ze specjalnością – choroby narządu ruchu. 

2a. Choroby koni ze specjalnością – medycyna sportowa. 

2b. Choroby koni ze specjalnością – biotechnika rozrodu. 

3a. Choroby świń II stopnia. 

4a. Choroby psów i kotów ze specjalnością – kardiologia. 

4b. Choroby psów i kotów ze specjalnością – neurologia. 

4c. Choroby psów i kotów ze specjalnością – stomatologia. 

4d. Choroby psów i kotów ze specjalnością – dermatologia. 

4e. Choroby psów i kotów ze specjalnością – onkologia. 

4f. Choroby psów i kotów ze specjalnością – gastroenterologia. 

4g. Choroby psów i kotów ze specjalnością – urologia i nefrologia. 

4h. Choroby psów i kotów ze specjalnością – choroby wewnętrzne. 

4i. Choroby psów i kotów ze specjalnością – anestezjologia i intensywna terapia. 

4j. Choroby psów i kotów ze specjalnością – choroby zakaźne, pasożytnicze i zoonozy. 

4k. Choroby psów i kotów ze specjalnością – okulistyka. 

8a. Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych i towarzyszących II stopnia. 

9a. Choroby ryb i zwierząt akwakultury II stopnia. 

12a. Rozród zwierząt ze specjalnością – patologia rozrodu koni. 

12b. Rozród zwierząt ze specjalnością – patologia i biotechnika rozrodu przeżuwaczy. 

12c. Rozród zwierząt ze specjalnością – patologia i biotechnika rozrodu świń. 



12d. Rozród zwierząt ze specjalnością – rozród psów i kotów. 

13a. Chirurgia weterynaryjna ze specjalnością – chirurgia małych zwierząt. 

13b. Chirurgia weterynaryjna ze specjalnością – chirurgia koni. 

14a. Weterynaryjna diagnostyka obrazowa II stopnia. 

15a. Higiena pasz II stopnia. 

15b. Prewencja weterynaryjna II stopnia. 

16a. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego ze specjalnością - higiena 

mięsa i produktów mięsnych. 

16b. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego ze specjalnością - higiena 

mleka i produktów mlecznych. 

16c. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego ze specjalnością - higiena ryb i 

innych zwierząt akwakultury oraz ich produktów. 

16d. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego ze specjalnością – analiza 

ryzyka w bezpieczeństwie żywności. 

16e. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego ze specjalnością – prawo 

żywnościowe w łańcuchu żywnościowym. 

17a. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna ze specjalnością – diagnostyka patomorfologiczna. 

17b. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna ze specjalnością – analityka pasz, żywności i 

środowiska. 

17c. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna ze specjalnością – diagnostyka laboratoryjna chorób 

zakaźnych i inwazyjnych. 

17d. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna ze specjalnością – analityka kliniczna. 

18a. Epizootiologia i administracja weterynaryjna ze specjalnością – administracja weterynaryjna. 

18b. Epizootiologia i administracja weterynaryjna ze specjalnością – zwalczanie chorób zakaźnych. 

18c. Epizootiologia i administracja weterynaryjna ze specjalnością – weterynaryjna kontrola 

graniczna i kontrola weterynaryjna w handlu. 

18d. Epizootiologia i administracja weterynaryjna ze specjalnością – ochrona i dobrostan zwierząt.  

 



Załącznik nr 3 

Komisja do Spraw Specjalizacji 

Lekarzy Weterynarii 

DYPLOM 

Nr ....../.... r. 

Lekarz weterynarii .................................................................................................................. urodzony(a) 

dnia ..................................... ….. r., po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z ……. r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty 

przez lekarza weterynarii (Dz. U. Nr  ), na podstawie uchwały nr .... Komisji do Spraw 

Specjalizacji Lekarzy Weterynarii z dnia .................. .... r.  uzyskał(a) 

tytuł specjalisty I stopnia 

w dziedzinie ............................................................................................................................ 

    Przewodniczący Komisji do Spraw 

    Specjalizacji Lekarzy Weterynarii 

Puławy, dnia ................. ..... r. 



 

Załącznik nr 4 

Komisja do Spraw Specjalizacji 

Lekarzy Weterynarii 

DYPLOM 

Nr ....../ .... r. 

Lekarz weterynarii .................................................................................................................. urodzony(a) 

dnia .....................................  .. r., po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia     r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania 

tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. Nr   ), na podstawie uchwały nr  Komisji 

do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii z dnia .................. .... r.  uzyskał(a) 

tytuł specjalisty II stopnia 

w dziedzinie  .............................................................................................................................  

poddziedzina ............................................................................................................................  

    Przewodniczący Komisji do Spraw 

    Specjalizacji Lekarzy Weterynarii 

Puławy, dnia ................. ..... r. 

 


