
 TECHNIK WETERYNARII  

 

Kwalifikacja: ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 

Kwalifikacja: ROL.12 Wykonywanie  weterynaryjnych czynności pomocniczych  

Okres kształcenia: 

ROL.11 – 1 rok  (podbudowa: szkoła średnia)  

ROL.12 – 1 rok  (podbudowa: szkoła średnia) *warunek: ukończony kurs ROL.11 

 

Tryb nauczania: 

System stacjonarny ( piątek, sobota, niedziela – co tydzień ) 

 

Wymagania: 

- ukończone 18 lat 

- wykształcenie średnie 

 

Dokumenty: 

- podanie + klauzula 

- świadectwo szkoły zawodowej/ średniej 

- 1 zdjęcie 

- zaświadczenie lekarskie ( skierowanie na druku szkolnym) 

- 30 zł wpisowe  

 

 Po ukończeniu kursu Absolwent otrzymuje zaświadczenie.  

 Kurs kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną w Warszawie. Pozytywny wynik egzaminu  uprawnia do otrzymania 

dyplomu: 

- Absolwent kursu ROL.11 i ROL.12 otrzymuje dyplom technika weterynarii. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Przedmioty realizowane na ROL.11 

 

 

 Podstawy przedsiębiorczości 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Język angielski zawodowy 

 Przepisy ruchu drogowego  

 Anatomia i fizjologia zwierząt 

 Chów zwierząt gospodarskich i domowych 

  Rozród i inseminacja zwierząt 

 Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce 

 Chów zwierząt w praktyce 

 Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce 

 

 

Przedmioty realizowane na ROL.12 

 

 Diagnostyka weterynaryjna 

 Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt 

 Kontrola i nadzór weterynaryjny 

 Diagnostyka weterynaryjna w praktyce 

 Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt w praktyce 

 Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce 

 

 

Opis zawodu: 

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają 

specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii. Technik 

weterynaryjny sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, 

może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje 

zabiegi sanitarno- higieniczne  i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych  

i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać 

pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji 

żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych 

oraz przy sekcji zwłok zwierząt. Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych 

czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza 

weterynarii.  



Technik weterynarii może: 

 

-sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych,  

-podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii,  

-wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne,  

-pobierać próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do 

udzielenia pierwszej pomocy 

-udzielać pierwszej pomocy zwierzętom,  

-asystować przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt,  

-wykonywać czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze (np. fryzjerstwo, prowadzenie schroniska, 

hotelu) 

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu  technik weterynarii:  

zamiłowanie do pracy ze zwierzętami zainteresowania przyrodnicze, właściwy stosunek do 

zwierząt; sumienność, systematyczność, cierpliwość; szybkość podejmowania decyzji; opanowanie; 

wyobraźnia, przewidywanie skutków własnych działań. zdolność koncentracji, systematyczność  

i wytrwałość. 

Technik weterynarii może pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach  

i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, 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 zatrudnienie w firmach 

związanych z agrobiznesem. 


