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KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE: 

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

 

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia w zawodzie:  

Kwalifikacja ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 

Teoretyczne przedmioty zawodowe 

1. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii T 

2. Produkcja roślinna 

3. Produkcja zwierzęca 

4. Technika w rolnictwie 

5. Zbyt produktów rolniczych 

6. Prowadzenie gospodarstwa rolnego 

7. Stosowanie środków ochrony roślin 

8. Język obcy zawodowy 

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych 

9. Zajęcia praktyczne z produkcji rolniczej 

Praktyka zawodowa I 

Kwalifikacja ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

Teoretyczne przedmioty zawodowe 

1. Język obcy zawodowy 

2. Planowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej 

3. Planowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej 

4. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego 

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych 

5. Pracownia organizacji produkcji rolniczej 

Praktyka zawodowa I 



 

 Celem pracy technika rolnika jest realizacja procesu produkcji roślinnej  

i zwierzęcej. Technik rolnik organizuje i wykonuje prace związane z produkcją roślinną  

i zwierzęcą w gospodarstwach rolnych, a także obsługuje środki techniczne stosowane  

w produkcji rolniczej. Może prowadzić różne kierunki produkcji lub tylko jeden kierunek 

produkcji (np. produkcja roślinna, produkcja zwierzęca). 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. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. 

produkcję rolną, marketing produktów rolniczych, konfekcjonowanie i przygotowywanie 

produktów rolniczych do sprzedaży.  

 Osoby zatrudnione w tym zawodzie powinny cechować się dobrym stanem zdrowia  

i zdolnościami organizacyjnymi koniecznymi przy zarządzaniu w gospodarstwie oraz 

organizowaniu procesu produkcyjnego. Powinny również posiadać umiejętność szybkiego  

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

a także umiejętność analizy rynku rolnego. Technika rolnika powinna charakteryzować 

spostrzegawczość oraz umiejętność prowadzenia obserwacji, np. wzrostu  

i rozwoju roślin i zwierząt, objawów chorobowych u roślin i zwierząt. W zawodzie tym 

wskazane są zainteresowania techniczne, przyrodnicze, chemiczne i ekonomiczne. 

 

 

 


