
 

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU 

 

Jak wynika z danych GUS, w Polsce w 2015 roku 

funkcjonowało ponad  1,4 mln gospodarstw rolnych. Co roku 

liczba ta zmniejsza się, natomiast zwiększa się średnia 

powierzchnia gospodarstwa rolnego i na koniec 2015 roku 

wynosiła ona 10,35 ha. Zwiększa się również liczba 

gospodarstw towarowych charakteryzujących się 

korzystaniem z dużej ilości maszyn, a także dużymi 

nakładami kapitałowymi.  

Zmiany demograficzne na wsi i konieczność zmiany 

pokoleń wiąże się również z zapotrzebowaniem na osoby 

wykształcone, przedsiębiorcze i kreatywne, które będą 

prowadziły własne gospodarstwa i przedsiębiorstwa 

obsługujące rolnictwo z wykorzystaniem intensywnych 

technologii i rachunku ekonomicznego. 

Coraz częściej powstają przedsiębiorstwa zajmujące 

się obsługą sektora agrobiznesu. Agrobiznes to zespolone  

ze sobą działania człowieka mające na celu wytwarzanie 

finalnych produktów żywnościowych, począwszy  

od pozyskania surowców pierwotnych, a na gotowej żywności 

na stole konsumenta skończywszy. 

Agrobiznes obejmuje przemysł wytwarzający środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu 

spożywczego, rolnictwo, pojmowane jako wytwórczość surowców żywnościowych i gotowej żywności, 

skup surowców rolnych, ich przechowywanie i transport, rybołówstwo i leśnictwo, przemysł spożywczy, 

hurtowy i detaliczny handel żywnością, usługi związane z funkcjonowaniem tych zagadnień, 

agroturystyka. 

 

Nauka trwa 4 lata i obejmuje 2 kwalifikacje z których uczeń po zdaniu egzaminu otrzyma świadectwo 

potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z zakresu:  

 

RL.3  Prowadzenie produkcji rolniczej  

RL.7  Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rolnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rybo%C5%82%C3%B3wstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_le%C5%9Bna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_spo%C5%BCywczy


PRZEDMIOTY ZAWODOWE:  

 

 teoretyczne: 

 Działalności gospodarcza w agrobiznesie 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy w agrobiznesie 

 Język obcy w agrobiznesie 

 Produkcja  roślinna 

 Przepisy ruchu drogowego  

 Produkcja  zwierzęca 

 Technika w rolnictwie 

 Przetwórstwo  żywności 

 Rachunkowość i rozliczenia podatkowe 

 

 praktyczne: 

 Produkcja rolnicza 

 Prowadzenie przetwórstwa spożywczego 

 Organizacja przedsiębiorstwa  agrobiznesowego 

 PRAKTYKI ZAWODOWE 

 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM  KIERUNKU: 

 

 organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą; 

 obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; 

 organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami 

i handlem; 

  prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych; 

  prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie. 

 prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, 

 analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności, 

 pozyskiwania dopłaty z funduszy Unijnych. 

 

CO ZAPEWNIA SZKOŁA: 

 

 zajęcia teoretyczne i praktyczne przy współpracy z pracodawcami, 

 zajęcia i pokazy w zakładach pracy, 

 wycieczki przedmiotowe do zakładów i gospodarstw rolnych, 

 wyjazdy na targi, 

 możliwość zakwaterowania w bursie, 

 bezpłatne bilety miesięczne na dojazd do szkoły na terenie powiatu człuchowskiego, 

 możliwość dofinansowania do prawa jazdy (50% kat. B i/lub T), 

 wszechstronny rozwój poprzez udział  w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych (siatkówka, 

koszykówka), teatralnych i muzycznych (mamy własny zespół muzyczny). 

 

 

 



ABSOLWENT MOŻE: 

 

 prowadzić  produkcję roślinną i zwierzęcą oraz przetwórstwo żywności, 

 prowadzić działalność gospodarczą w sektorze rolno-spożywczym, 

 opracowywać technologie i prowadzi uprawę roślin, planuje,  

 prowadzić uprawę roli, siew i sadzenie roślin, pielęgnację roślin oraz ochronę przed chwastami, 

chorobami i szkodnikami,  

 planować i prowadzić zbiór roślin,  

 organizować i nadzorować prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt 

gospodarskich,  

 organizować działalność produkcyjną, logistyczną i handlową dla swojego przedsiębiorstwa.  

 planować,  organizować i wykonywać prace w gospodarstwie rolnym; 

 prowadzić rachunkowość przedsiębiorstwa i rozliczeń podatkowych, 

 sporządzać kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej,  

 nadzorować prace innych pracowników w zespole,  

 może podjąć pracę w:  

 w gospodarstwie rodziców,  

 na fermach,  

 rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, 

 w urzędach państwowych i samorządowych i instytucjach służb rolnych, 

 w firmach obsługujących rolnictwo, 

 w wytwórniach pasz,  

 w gospodarstwach nasiennych, 

 gospodarstwach rolnych i agroturystycznych, 

 firmach produkujących żywność  w tym żywność ekologiczną, 

 może prowadzić własną działalność gospodarczą i ubiegać się o fundusze z UE. 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji R.3. 

Prowadzenie produkcji rolniczej i R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie może 

uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu, a także technik rolnik 

po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. 

 

Dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu  potwierdza posiadanie 

kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo 

rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. 

 

 

 



     

        

 


