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Głównym celem pracy lekarza weterynarii jest roz-
poznawanie, zwalczanie i zapobieganie chorobom 
zwierząt, kontrola stanu zdrowotnego i higieniczne-
go zwierząt oraz żywności pochodzenia zwierzęce-
go.  
 

Zadania i czynności robocze  

 

Jednym z zadań lekarza weterynarii jest zwalczanie 
chorób. Aby przystąpić do leczenia, najpierw należy 
postawić diagnozę. Pierwszą czynnością jest prze-
prowadzenie wywiadu z właścicielem chorego zwie-
rzęcia, następnie przystępuje się do zbadania pa-
cjenta, poprzez: dokładne oglądanie skóry, pobie-
ranie materiału do badań laboratoryjnych, ogląda-
nie zwierzęcia w ruchu i spoczynku, zmierzenie 

temperatury, osłuchanie układu oddechowego  
i serca, zbadanie powłok brzusznych itd. (w zależ-
ności od schorzenia). Lekarz, po szczegółowym zba-
daniu danego narządu, stawia diagnozę i przystępu-
je do leczenia. Najczęściej stosowana jest metoda 
farmakologiczna (podanie leków) 
lub, w określonych przypadkach, 
metoda operacyjna. Inną ważną 
działalność lekarza weterynarii sta-
nowi zapobieganie chorobom, które 
polega na szczepieniach ochronnych, podawaniu 
leków przeciwpasożytniczych oraz badaniach profi-
laktycznych. Lekarze weterynarii wydają również 
opinie i zaświadczenia lekarsko-weterynaryjne,  
np. na wywóz zwierząt za granicę lub o obserwacji 
zwierzęcia przy podejrzeniu wścieklizny. Odrębną 
gałęzią działalności służb weterynaryjnych jest kon-
trola weterynaryjna, czyli przed i poubojowe bada-
nie zwierząt oraz nadzór nad produkcją wyrobów 
pochodzenia zwierzęcego (zakłady mięsne i masar-
nie). 
 

Środowisko pracy 
 
materialne środowisko pracy 

Podstawowym miejscem pracy lekarza weterynarii 
jest przychodnia dla zwierząt. W przy-
chodni dla małych zwierząt znajduje 
się często jeden gabinet wyposażony 
w podstawowy sprzęt medyczny, 
przyjmowane są tam: psy, koty, ptaki 

ozdobne, drobne gryzonie. Lecznice bardziej specja-
listyczne posiadają dodatkowo salę operacyjną. 
Inaczej pracuje lekarz weterynarii w warunkach 
wiejskich. Lecznica jest wyłącznie bazą wypadową. 

Pracę lekarz wykonuje najczęściej w miejscu,  
do którego został wezwany, np. stajnia, obora.  
 
warunki społeczne  
Praca lekarza weterynarii ma najczęściej charakter 
indywidualny i samodzielny, lecz w dużej mierze 
opiera się także na kontaktach z ludźmi, tj. właści-
cielami zwierząt.  

 
warunki organizacyjne 

Godziny pracy lekarza weterynarii nie są stałe, pra-
ca odbywa się w dzień i w nocy, a także  
w dni wolne. W lecznicach dla małych zwierząt le-
karze pracują 6 – 8 godzin dziennie,  natomiast  
w warunkach wiejskich czas pracy jest trudny  
do określenia ze względu na całodobową gotowość. 
Występuje też pewna sezonowość pracy związana  
z akcjami profilaktycznymi, obejmującymi całe po-
głowie, np. świnie, krowy. W przypadku lecznic 
jednoosobowych nie występują zależności organi-
zacyjne, w przeciwieństwie do placówek wielooso-
bowych, gdzie lekarz może być podwładnym  
lub zwierzchnikiem.  
 

Wymagania psychologiczne  

 

W zawodzie lekarza weterynarii łagodność i umie-
jętne podejście do zwierząt znacznie ułatwiają pra-
cę. Ponadto pomocne są: wyobraźnia, zdrowy roz-
sądek, odwaga (przy zwierzętach agresywnych),  
a także spostrzegawczość, umiejętność logicznego 
myślenia, co pozwala na postawienie prawidłowej 
diagnozy. Poza tym przydatna jest również odpor-
ność psychiczna w sytuacjach trudnych,  
jak np. konieczność usypiania zwierząt. Pomocne  



są także umiejętności kontaktu z ludźmi, ponieważ 
właściciele zwierząt muszą zaufać lekarzowi wete-
rynarii i współpracować z nim podczas procesu 
leczenia. 

 

Wymagania fizyczne i zdrowotne 

 

Lekarz weterynarii musi posiadać sprawny układ 
kostno-stawowy i mięśniowy, ponieważ praca naj-
częściej jest wykonywana w ruchu lub w pozycji 
stojącej przez dłuższy czas. Niezbędny jest dobry 
słuch, dobry wzrok, sprawny węch. Prawidłowe 
działanie zmysłu dotyku jest niezbędne interniście  
i chirurgom. W tym zawodzie nie ma możliwości 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
 

Warunki podjęcia pracy w zawodzie 
 
W Polsce jedyną drogą do zdobycia zawodu lekarza 
weterynarii są studia na wydziale medycyny wete-
rynaryjnej: w Akademii Rolniczej (w Lublinie i Wro-
cławiu), SGGW w Warszawie, na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w Uniwersy-
teckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR  
w Krakowie (Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet 
Rolniczy) oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym  
w Poznaniu (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, 
kierunek weterynaria). Studia trwają 5,5 roku.  
Do uzyskania prawa do wykonywania zawodu nie-
zbędna jest zgoda wydawana na wniosek w Kra-
jowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej. Po studiach, 
lekarze weterynarii mogą uzyskać liczne specjaliza-
cje. Zanim jednak podejmą studia specjalizacyjne 
muszą posiadać kilkuletnie doświadczenie w zawo-
dzie lekarza weterynarii. Studia specjalizacyjne 

trwają przeważnie cztery semestry, w zależności  
od specjalizacji, i kończą się egzaminem specjaliza-
cyjnym, który odbywa się w Instytucie Weterynarii 
w Puławach. Przykładowe specjalizacje weteryna-
ryjne:  chirurgia weterynaryjna, choroby koni, cho-
roby trzody chlewnej, choroby psów i kotów, cho-
roby drobiu oraz ptaków ozdobnych, choroby zwie-
rząt futerkowych, choroby ryb, choroby owadów 
użytkowych, choroby zwierząt nieudomowionych, 
rozród zwierząt, radiologia weterynaryjna, wetery-
naryjna diagnostyka laboratoryjna, administracja 
weterynaryjna. Natomiast warunkiem podjęcia 
pracy w Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej jest 
posiadanie dodatkowo zaświadczenia o ukończo-
nym kursie uprawniającym do pracy w tym kierun-
ku. 

Zapraszamy do odwiedzenia  

Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej 

 
W ramach bezpłatnych usług można skorzystać z po-
mocy doradcy zawodowego w: 
 określeniu predyspozycji zawodowych,  

zaplanowaniu własnej ścieżki zawodowej,  
 przygotowaniu listu motywacyjnego i CV, 
 przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą. 

 
Można również uczestniczyć: 
 w warsztatach, tj. zajęciach tematycznych, np. 

Poznaj swoje talenty, Dokumenty aplikacyjne. 
 
Ponadto w Centrum dostępne są zbiory infor-macji za-
wodowej: 
 charakterystyki zawodów, 
 informatory o możliwościach kształcenia, 
 filmy o zawodach, 

 filmy pomagające w planowaniu kariery zawo-
dowej. 

 
Centrum udostępnia także stanowiska internetowe.  

 
Więcej informacji: 

 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
ul. A. Mickiewicza 41 

70-383 Szczecin 
tel.: 91 42 56 126, 91 42 56 123 

e-mail:  cipkz-szczecin@wup.pl 

 
ul. Słowiańska 15A (IV piętro) 

75-846 Koszalin 
tel.: 94 344 50 00, 94 344 50 56 

e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl 

 

    
 

Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej 

 

to wyspecjalizowana placówka 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która gromadzi  

i udostępnia informacje o zawodach, rynku pracy, moż-
liwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także 

pomaga klientom w planowaniu  kariery zawodowej  
i podejmowaniu decyzji zawodowych. 

cipkz-szczecin@wup.pl
cipkz-koszalin@wup.pl

