
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 104/2012/V  
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia  2012 r. 

 
 

 
WZÓR ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE FORMALNYCH 

KWALIFIKACJI  LEKARZA WETERYNARII 
 

 

     
 
       …………………………………… 
              /Pieczątka nagłówkowa 
Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej/ 

 
 

………………………………………… 
/miejscowość i data/ 

 
 

ZAŚWIADCZENIE Nr ... 
 
Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w ...............................................………zaświadcza,  że 
Pan(i) lekarz weterynarii ................................................................................................., ur. 
............................................... w .......................................................................................................,  
posiadający(a) dyplom ukończenia studiów wyższych o numerze ……., wydany przez 
……………………………...................................................................................................................... 
w dniu ...............................................  w wyniku ukończenia kształcenia zgodnego z wymaganiami 
określonymi w art. 38 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskał(a) kwalifikacje, które na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej są traktowane jako równorzędne z kwalifikacjami wynikającymi z 
dokumentów wymienionych w załączniku Nr 5, o którym mowa w art. 21 Dyrektywy  2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej. 
Niniejsze zaświadczenie jest zaświadczeniem, o którym mowa w art. 21 ust. 6 Dyrektywy 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia. 

 
 

 

 

 

……………………………………………………………… 
/okrągła pieczęć okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej/ 

 

 
 

  …………………………………. 
/Podpis Prezesa Rady OIL-W/ 

 



Załącznik nr 2 do uchwały Nr 104/2012/V  
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia  2012 r. 

 

 

WZÓR  ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ODBYCIE PRZEZ LEKARZA 
WETERYNARII STUDIÓW LEKARSKO-WETERYNARYJNYCH ZGODNYCH  
Z ART. 38 DYREKTYWY 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

 

     
 
       …………………………………… 
              /Pieczątka nagłówkowa 
Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej/ 

 
 

………………………………………… 
/miejscowość i data/ 

 
 

ZAŚWIADCZENIE Nr ... 
 
 
Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w ............................................................................ 
zaświadcza, że Pan(i) lekarz weterynarii .................................................................................., ur. 
................................................, w .........................................................................., posiada dyplom 
ukończenia studiów wyższych o numerze …….  z tytułem lekarza weterynarii, wydany przez  
........................................................., w dniu ..............................................., uzyskany w wyniku 
ukończenia kształcenia zgodnego z wymaganiami określonymi w oraz w art. 38 Dyrektywy 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych. 
 

 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
/okrągła pieczęć okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej/ 

 

 
 
 

  …………………………………. 
/Podpis Prezesa Rady OIL-W/ 

 



Załącznik nr 3 do uchwały Nr 104/2012/V  
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia  2012 r. 

 

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO OKRES WYKONYWANIA 
ZAWODU LEKARZA WETERYNARII 

 

     
 
       …………………………………… 
              /Pieczątka nagłówkowa 
Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej/ 

 
 

………………………………………… 
/miejscowość i data/ 

 
 

ZAŚWIADCZENIE Nr ... 
 

Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna w ...............................................……. zaświadcza, że Pan(i) 
lekarz weterynarii ................................................................................................................., ur. 
................................................... w ..........................................................................................., 
posiadający(a) dyplom ukończenia studiów wyższych o numerze ……., wydany w dniu 
……………………. przez ...................................................................................................... faktycznie, 
zgodnie z prawem, wykonywał(a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawód lekarza weterynarii 
przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie ostatnich 5 lat przed wydaniem  zaświadczenia, co oznacza, 
że spełnia warunek określony w art. 23 ust.1 dyrektywy 2005/36/WE  Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 
Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia. 
 
 

 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
/okrągła pieczęć okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej/ 

 

 
 

  …………………………………. 
/Podpis Prezesa Rady OIL-W/ 

 

 

  


