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Na podstawie art. 2f ustawy z  dnia 21 grudnia 
1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i  izbach lekar-
sko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767 
oraz z 2010 r. Nr 200, poz. 1326) ogłasza się wykaz dy-
plomów i innych dokumentów potwierdzających kwa-
lifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii 

przez obywateli państw członkowskich Unii Europej-
skiej oraz organów właściwych do ich wydania, stano-
wiący załącznik do obwieszczenia2). 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Wojtowicz

855

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii 
przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 

2)  Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszcze-
niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 
2007 r. w sprawie wykazu dyplomów i  innych dokumen-
tów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykony-
wania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej (M. P. Nr 100, poz. 1090). 
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. (poz. 855)

WYKAZ DYPLOMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE DO WYKONYWANIA 
ZAWODU LEKARZA WETERYNARII PRZEZ OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ 

ORAZ ORGANÓW WŁAŚCIWYCH DO ICH WYDANIA

 
 

Nazwa dyplomu w j
 do wydania dyplomu  

 

Nazwa innego dokumentu 

 
 

 
België/ 
Belgique/ 
Belgien 

 
Diploma van dierenarts/ 
Diplôme de docteur en 
médecine vétérinaire 

1.De universiteiten/Les 
universités  
2. De bevoegde Examen- 
commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap/ Le Jury 
compétent d'enseignement de 
la Communauté française 

 

 
 

 
   

  
-

  
   

   
 

 
  

 
1.  

 —   
  

2.   — 
   
 

 

 
es  repu li a 

1. Diplom o u on en  studia 
ve studi n m programu 
veterin rn  lé a stv  do tor 
veterin rn  medic n  
MVDr.)  
 

 Diplom o u on en  studia 
ve studi n m programu 
veterin rn  giena a 
e ologie do tor veterin rn  
medic n  Dr  

 
eterin rn  fa ulta univer it  v 
es é repu lice 

 

 
Danmark 

 
Bevis for est et 
kandidateksamen i 
veterin rvidens a  

 
ongelige eterin r- og 
and o s ole 

 

 
Deutschland 

 
eugnis er das rge nis  

des Dritten Abschnitts der 
ier r tlic en r fung und 

das Gesamtergebnis der 
ier r tlic en r fung 

 
Der Vorsitzende des 

r fungsaussc usses f r die 
ier r tlic e r fung einer 
niversit t oder oc sc ule 

 

 
Eesti 

 
Diplom: täitnud 
veterinaarmeditsiini 
ppe ava 

 
esti lluma andus li ool 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

 

 
spa a 

 
tulo de icenciado en 

Veterinaria 

 
1. Ministerio de ducaci n  

Cultura  
2.  El rector de una 

universidad 

 

 
France 

 
Diplôme d' tat de docteur 
vétérinaire 

  

 
Ireland 

 
1.Diploma of Bachelor in/of 
Veterinary Medicine (MVB) 

  
2.  Diploma of Membership 
of the Royal College of 
Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 
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Italia 

 
Diploma di laurea in 
medicina veterinaria 

 
Università 

 
Diploma di abilitazione 
all'esercizio della medicina 
veterinaria 

 
 

 
  

 

 
  

 

 
Latvija 

 
eterin r rsta diploms 

 
atvi as au saimniec as 

Universit te 

 

 
Lietuva 

 
u to o mo slo diplomas 

(veterinarijos gydytojo 
(DVM)) 

 
Lietuvos Veterinarijos 
Akademija 

 

 
Luxembourg 

 
Diplôme d' tat de docteur 
en médecine vétérinaire 

 
Jury d'examen d'Etat 

 

 
ag arors g 

 
llatorvos do tor o levél — 

dr. med. vet. 

 
ent stv n g etem 

llatorvos-tudom n i ar 

 

 
Malta 

 
i en a ta' irurgu 

Veterinarju 

 
Kunsill tal- irur i eterinar i 

 

 
Nederland 

 
Getuigschrift van met goed 
gevolg afgelegd 
diergeneeskundig/veeartse- 
nijkundig examen 

  

 
sterreic  

 
1. Diplom-Tierarzt  
2. Magister medicinae 
veterinariae 

 
Universität 

 
1. Doktor der 

eterinärmedi in 
 2. Doctor medicinae 
veterinariae  
3. Fachtierarzt 

 
Polska 

 
Dyplom lekarza weterynarii 

 
 o a na 

Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie  
2. Akademia Rolnicza  

e roc a iu/ 
Uniwersytet Przyrodniczy  

e roc a iu 
 3. Akademia Rolnicza  
w Lublinie/ Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie 
 4. Uniwersytet armi s o- 
-Mazurski w Olsztynie 

 

 
Portugal 

 
Carta de curso de 
licenciatura em medicina 
veterin ria 

 
Universidade 

 

 
om nia 

 
Diplom  de licen  de 
doctor medic veterinar 

 
Universit i 

 

 
Slovenija 

 
Diploma, s katero se 
podeljuje strokovni naslov 
do tor veterinarske 

medicine/doktorica 
veterinars e medicine  

 
Univerza 

 
pri evalo o opravl enem 

dr avnem i pitu s podro a 
veterinarstva 

 
Slovensko 

 
so o ols  diplom o 

udelen  a ademic é o 
titulu do tor veterin rs e  
medic n  Dr  

 
Univerzita veterin rs e o 
le rstva 
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Suomi/ Finland 

 
Eläinlääketieteen 
lisensiaatin 
tutkinto/Veterinärmedicine 
licentiatexamen 

 
Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

 

 
Sverige 

 
Veterinärexamen 

 
Sveriges Lantbruksuniversitet 

 

 
United Kingdom 

 
1. Bachelor of Veterinary 
Science (BVSc) 
2. Bachelor of Veterinary 
Science (BVSc) 
3. Bachelor of Veterinary 
Medicine (BvetMB) 
4. Bachelor of Veterinary 
Medicine and Surgery 
(BVM&S) 
5. Bachelor of Veterinary 
Medicine and Surgery 
(BVM&S) 
6. Bachelor of Veterinary 
Medicine (BvetMed) 

 
1. University of Bristol 
2. University of Liverpool 
3. University of Cambridge 
4. University of Edinburgh 
5. University of Glasgow 
6. University of London 
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