
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 września 2022 r. 

Poz. 1945 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I  ROZWOJU WSI 1) 

z dnia 7 września 2022 r. 

w sprawie określenia obszarów weterynarii, w których lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty 

Na podstawie art. 3h ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryna-
ryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140 oraz z 2022 r. poz. 1570 i 1616) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty w następujących obszarach weterynarii: 

1) choroby przeżuwaczy; 

2) choroby koni; 

3) choroby świń; 

4) choroby psów i kotów; 

5) choroby drobiu; 

6) choroby gospodarskich i towarzyszących zwierząt futerkowych; 

7) użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących; 

8) choroby ryb i zwierząt akwakultury; 

9) choroby owadów użytkowych; 

10) choroby zwierząt nieudomowionych; 

11) rozród zwierząt; 

12) chirurgia weterynaryjna; 

13) weterynaryjna diagnostyka obrazowa; 

14) higiena pasz i prewencja weterynaryjna; 

15) higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego; 

16) weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna; 

17) epizootiologia i administracja weterynaryjna; 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (Dz. U. poz. 1950). 
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18) choroby ptaków ozdobnych i gołębi; 

19) dobrostan zwierząt. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2) 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 

1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. z 2022 r. poz. 239), 
które utraciło moc z dniem 11 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy 
o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).  


	D20221945



