
 ROLNIK  

 TECHNIK ROLNIK  

Kwalifikacja: ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik) 

Kwalifikacja: ROL.10 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (technik rolnik) 

Okres kształcenia: 

ROL.04 – 1,5 roku (podbudowa: zasadnicza szkoła zawodowa) 

ROL.10 – 6 miesięcy (podbudowa: szkoła średnia) *warunek: ukończony kurs ROL.04 

 

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.04 otrzymuje dyplom rolnika 

- Absolwent kursu ROL.10 otrzymuje dyplom technika rolnika 

  

 

 



 

 

Przedmioty realizowane na ROL.04 

 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Język angielski zawodowy 

 Przepisy ruchu drogowego 

 Prowadzenie produkcji roślinnej 

 Ochrona roślin w rolnictwie 

 Prowadzenie produkcji zwierzęcej 

 Obsługa środków technicznych 

 Organizacja zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych 

 Prowadzenie produkcji roślinnej w praktyce 

 Prowadzenie produkcji zwierzęcej w praktyce 

 Obsługa środków technicznych w praktyce 

 Organizacja zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych w praktyce 

 

 
Przedmioty realizowane na ROL.10 

 

 BHP 

 Język angielski  

 Organizacja produkcji roślinnej 

 Organizacja produkcji zwierzęcej 

 Organizacja produkcji roślinnej w praktyce 

 Organizacja produkcji zwierzęcej w praktyce 

 

 

Opis zawodu: 

Celem pracy technika rolnika jest realizacja procesu  produkcji roślinnej i zwierzęcej. Technik 

rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz 

produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Praca technika rolnika odbywa się w różnych 

porach roku i godzinach, na wolnym powietrzu  w zmieniających się warunkach 

atmosferycznych oraz w pomieszczeniach gospodarczych o zróżnicowanej wilgotności  

i temperaturze. Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych  



i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych. Może również prowadzić własną 

 działalność gospodarczą, np. produkcja rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marketing  

produktów rolnych. Praca w tym zawodzie wymaga znacznego wysiłku fizycznego. Duże 

znaczenie ma zdrowie i ogólna dobra kondycja fizyczna. Technik rolnik często kieruje  

i obsługuje pojazdy i maszyny rolnicze, co wymaga sprawności narządu wzroku oraz refleksu,  

a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Osoby zatrudnione w tym zawodzie powinny 

posiadać zdolności organizacyjne nieodzowne przy kierowaniu i zarządzaniu w gospodarstwie 

oraz organizowaniu procesu produkcyjnego. Powinny również posiadać umiejętność szybkiego  

i trafnego podejmowania decyzji, np. ze względu na zmieniające się warunki pogodowe. 

Pożądaną umiejętnością jest również wytrwałość i cierpliwość, ponieważ praca w rolnictwie jest 

trudna. Wykonując prace rolnicze wskazane jest być spostrzegawczym i posiadać umiejętność 

prowadzenia obserwacji, np. wzrostu i rozwoju roślin, określania składu i budowy gleby.  

W zawodzie tym wskazane są zainteresowania techniczne, przyrodnicze, chemiczne  

i ekonomiczne. 

 


