
 PSZCZELARZ 

 TECHNIK PSZCZELARZ  

Kwalifikacja: ROL.03 - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (pszczelarz) 

Kwalifikacja: ROL.09 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej    

        (technik pszczelarz) 

Okres kształcenia: 

ROL.03 – 1,5 roku (podbudowa: zasadnicza szkoła zawodowa) 

ROL.09 – 8 miesięcy (podbudowa: szkoła średnia) *warunek: ukończony kurs ROL.03 

 

Tryb nauczania: 

System zaoczny ( zajęcia odbywają się w soboty i  niedziele; 2-3 weekendy w  m-cu ) 

 

Wymagania: 

- ukończone 18 lat 

- wykształcenie zawodowe/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.03 otrzymuje dyplom rolnika 

- Absolwent kursu ROL.09 otrzymuje dyplom technika rolnika 

 



Przedmioty realizowane na ROL.03 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Język angielski zawodowy 

 Przepisy ruchu drogowego 

 Podstawy techniki 

 Podstawy ekonomiczno-gospodarcze 

 Prowadzenie produkcji roślinnej 

 Ochrona roślin w rolnictwie 

 Prowadzenie gospodarki pasiecznej 

 Prowadzenie chowu dzikożyjących  pszczołowatych 

 Wykorzystanie zasobów bazy pożytkowej 

 Podstawy techniki w praktyce 

 Prowadzenie produkcji roślinnej w praktyce 

 Prowadzenie gospodarki pasiecznej w praktyce 

 

 

Przedmioty realizowane na ROL.09 

 BHP 

 Język angielski zawodowy 

 Organizacja produkcji roślinnej 

 Eksploatacja pojazdów w produkcji rolniczej 

 Organizacja prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich 

 Organizacja produkcji pasiecznej 

 Organizacja wychowu matek pszczelich 

 Organizacja chowu dzikożyjących pszczołowatych 

 Organizacja eksploatacji pomieszczeń w produkcji pszczelarskiej 

 Eksploatacja pojazdów w produkcji rolniczej w praktyce 

 Organizacja produkcji pasiecznej w praktyce 

 Organizacja wychowu matek pszczelich w praktyce 

 Organizacja chowu dzikożyjących pszczołowatych w praktyce 

 

 



 

Opis zawodu: 

Technik pszczelarz jest zawodem dla osób lubiących prace na świeżym powietrzu i kontakt ze 

zwierzętami. Nauka tego zawodu usprawnia zręczność manualną, dobre czucie dotykowe oraz 

koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyczula zmysł węchu i smaku, głównie w celu oceny wartości 

produktów pszczelich ale także rozpoznawania chorób pszczół. Należy pamiętać również, że praca w 

pszczelarstwie to w wielu przypadkach duży wysiłek fizyczny oraz narażenie na pożądlenie przez 

pszczoły. Dodatkowo praca odbywa się w odzieży ochronnej, co bywa uciążliwe zwłaszcza w gorące 

dni. Praca jest pracą sezonową dostosowaną do naturalnego, odwiecznego tempa rozwoju rodziny 

pszczelej. 

Absolwent potrafi: określać przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół, oceniać 

warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej, ze szczególnym 

uwzględnieniem pszczelarstwa, dobierać kierunki produkcji pszczelarskiej oraz prowadzić pasiekę, 

stosując odpowiednie technologie w zależności od bazy pożytkowej, prowadzonej gospodarki 

pasiecznej, wielkości produkcji i potrzeb konsumentów, wyposażać pasiekę oraz obsługiwać 

podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej, pozyskiwać, konserwować 

i przechowywać produkty pszczele, przygotowywać produkty pszczele do sprzedaży, zgodnie  

z obowiązującymi normami oraz prowadzić ich sprzedaż, planować i wykonywać zabiegi składające 

się na wychów matek pszczelich i tworzenie odkładów, rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać stany 

anormalne w rodzinie pszczelej, choroby pszczół i szkodniki produktów pszczelich, planować  

i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji roślinnej, planować i wykonywać 

zabiegi składające się na technologię produkcji zwierzęcej, stosować rachunek ekonomiczny  

w działalności gospodarczej, prowadzić uproszczoną rachunkowość, komunikować się 

z uczestnikami procesu pracy, uczestniczyć w prawidłowym wykorzystaniu środków pomocowych 

dla pszczelarstwa, prowadzić działalność gospodarczą. 

 


