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Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wy-
konywania tych czynności, które nie wymagają spe-
cjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej 
przez lekarza weterynarii. Podstawowym celem 
pracy technika weterynaryjnego jest pomoc leka-
rzowi weterynarii w wykonywaniu zabiegów leczni-
czych i profilaktycznych oraz samodzielne wykony-
wanie zabiegów pielęgnacyjnych, zleconych przez 
lekarza weterynarii. Technik weterynarii zajmuje  
się między innymi pobieraniem materiału do badań 
laboratoryjnych, przeprowadzaniem dezynfekcji  
i dezynsekcji, nadzorowaniem nieszkodliwego usu-
wania zwłok zwierząt oraz udzielaniem pierwszej 
pomocy w wypadkach krwotoków i zadławień zwie-
rząt. 

 

 

 

 

Zadania i czynności robocze  

 

Technik weterynarii zajmuje się chorym 
zwierzęciem, uprzednio zbadanym przez 
lekarza weterynarii. Weterynarz wydaje 
zalecenia, co do dalszego leczenia,  
a technik podaje choremu zwierzęciu leki, zarówno 
w postaci doustnych preparatów, jak i zastrzyków 
domięśniowych, podskórnych lub dożylnych.  
W przypadku urazów (rany, złamania) zakłada  
lub zmienia opatrunki, w razie potrzeby stosuje 

znieczulenie miejscowe. Podczas 
wykonywania tych czynności po-
sługuje się prostym sprzętem me-
dycznym, takim jak igły, strzykaw-
ki, nici chirurgiczne. Technik po-
maga lekarzowi weterynarii  

w badaniu chorych zwierząt: mierzy temperaturę 
ciała, tętno, liczbę oddechów. Przygotowuje zwie-
rzę i potrzebny sprzęt do zabiegów operacyjnych. 
Asystuje również lekarzowi podczas wykonywania 
przez niego operacji, podając narzędzia, tampony 
itp. Technik weterynarii czynnie uczestniczy w za-
pobieganiu chorobom zwierząt, przeprowadzając 
wraz z lekarzem  weterynarii masowe akcje profi-
laktyczne, którymi objęte jest bydło i trzoda chlew-
na. Technik weterynarii nadzoruje również prawi-
dłowe usuwanie zwłok padłych zwierząt. 
 

Środowisko pracy 

 

materialne środowisko pracy 

Technik weterynarii może pracować jako pomocnik 
lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach 

dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroni-
skach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli  
i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa 
spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy  
oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Zdobyte 
wykształcenie umożliwia również samodzielne 
prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrud-
nienie w firmach związanych z agrobiznesem.  
W zależności od miejsca zatrudnienia warunki pracy 
mogą być bardzo różne: np. w małych gospodar-
stwach rolnych pomieszczenia są często małe  
i ciemne, unosi się zapach zwierzęcych odchodów, 
natomiast w lecznicach dla małych zwierząt gabine-
ty są dobrze oświetlone, wyposażone w leki, pod-
stawowy sprzęt medyczny itd.   
 

warunki społeczne  

Praca w tym zawodzie może mieć charakter zarów-
no zespołowy, jak i indywidualny i opiera  
się na kontaktach z ludźmi (właścicielami zwierząt). 
To właściciele udzielają niezbędnych informacji  
o zwierzęciu, uczestniczą podczas zabiegów  
oraz współpracują z pracownikami służb weteryna-
ryjnych. 
 

warunki organizacyjne 

Godziny pracy technika weterynaryjnego  
nie są stałe. Praca jest wykonywana zarówno  
w dzień, jak i w nocy, również w dni wolne i świą-
teczne. W lecznicach małych zwierząt pracuje  
się od 6 do 8 godzin w ciągu doby. W lecznicach 
terenowych występuje przeważnie całodobowa 
gotowość do pracy (oczekiwanie w domu lub lecz-
nicy na wezwanie). Praca jest związana również  
z wyjazdami na odległość ok. 20 km. Praca w tym 



zawodzie ma często charakter indywidualny,  
choć niektóre czynności wymagają ścisłego nadzoru 
lekarza weterynarii, np. przy masowych akcjach 
profilaktycznych. W pracy stosuje się ubranie 
ochronne w postaci białego fartucha (w przychod-
niach dla małych zwierząt) oraz fartucha gumowego 
i obuwia gumowego (na wsi).   

 

Wymagania psychologiczne  

 

Z pewnością osobę wykonującą zawód technika 
weterynarii powinno cechować zamiłowanie  
do pracy ze zwierzętami, zainteresowania przyrod-
nicze oraz odwaga, wyobraźnia i zdrowy rozsądek.  
Technik weterynaryjny musi być odporny na nie-
przyjemne widoki i zapachy, powinien szybko po-
dejmować decyzje, mieć zdolność koncentracji.  
Musi też liczyć się z koniecznością podporządkowa-
nia się zarówno przełożonym, jak i warunkom,  
w jakich ma pracować. Ważną cechą w tym zawo-
dzie jest umiejętność rozmowy  z właścicielami 
zwierząt. 
 

Wymagania fizyczne i zdrowotne 

 

Technik weterynaryjny musi być człowiekiem  
o silnej budowie ciała i dużej sprawności fizycznej. 
W pracy tej w dużej mierze obciążony jest układ 
kostno-stawowy oraz mięśniowy, ponieważ jest ona 
przeważnie wykonywana w ruchu (chodzenie, schy-
lanie się, podnoszenie, sięganie, podawanie)  
lub w pozycji stojącej przez dłuższy czas (asystowa-
nie przy zabiegach operacyjnych). Niezbędny jest 
dobry słuch i wzrok (badanie pacjenta oraz badanie 

mikroskopowe mięsa w celu stwierdzenia włośni-
cy). Przeciwwskazaniem zdrowotnym w tej pracy 
jest słaba budowa ciała, reumatoidalne zapalenie 
stawów, daltonizm, osłabienie słuchu. Przeciw-
wskazaniem względnym przy pracy ze zwierzętami 
jest alergia na sierść, a w pracy na wsi również 
uczulenie na pyłki traw i katar sienny. W tym zawo-
dzie nie ma możliwości zatrudniania osób niepełno-
sprawnych. 
 

Warunki podjęcia pracy w zawodzie 

 

Należy posiadać wykształcenie średnie technika 
weterynarii lub pomaturalne z zakresu profilaktyki  
i lecznictwa zwierząt, aby podjąć pracę technika 
weterynarii. Większą szansę na otrzymanie pracy 
mają mężczyźni niż kobiety. Preferowane są osoby 
już z pewnym doświadczeniem zawodowym. 

 
 

Zapraszamy do odwiedzenia  
Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej 
 

W ramach bezpłatnych usług, w Centrum można skorzy-
stać z pomocy 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 aplikacyj-
ne. 

 

Ponadto w Centrum dostępne są zbiory informacji zawo-
dowej: 

 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

