
TECHNIK AGROBIZNESU  

Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny zawód, który przygotowuje do: 

 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; 

 projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. 

Czy wiesz, że… w Polsce żyje prawie 40 milionów ludzi? Każda z tych osób codziennie musi 

coś jeść i pić. Jedzenie i picie musi zostać wyprodukowane z surowców, 

a następnie odbywa drogę od wytwórcy do ostatecznego nabywcy. 

Pozyskiwaniem surowców, produkcją wyrobów (jedzenia i picia), ich 

sprzedażą  i dokumentowaniem tych procesów zajmuje się właśnie 

agrobiznes. 

 

 



Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym  

 ekonomika przedsiębiorstw 

 produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych 

 mechanizacja rolnictwa 

 zarządzanie przedsiębiorstwem 

 przetwórstwo spożywcze 

 podstawy rachunkowości 

 pracownia produkcji rolniczej 

 technika biurowa 

 pracownia rachunkowości 

 

Praktyki zawodowe 

 

 dwa tygodnie w klasie drugiej w gospodarstwie rolnym lub agroturystycznym, 

 dwa tygodnie w klasie trzeciej w przedsiębiorstwie, banku, urzędzie. 

 

Istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych w gospodarstwach agroturystycznych na Litwie (w II klasie) 

i w gospodarstwach ogrodniczych w Holandii (w klasie III). 

 

Osoby chętne mają możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej poprzez udział przez jeden rok szkolny w młodzieżowym miniprzedsiębiorstwie (prowadzenie sklepiku szkolnego). 

 

 



Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wymaga zdania dwóch egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje: 

Nr kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu 

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej Koniec I semestru klasy III 

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie Koniec I semestru klasy IV 

 

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

Perspektywa 

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki 

w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach 

ekonomicznych, rolniczych lub innych, albo do podjęcia pracy w:  

 przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 firmach handlowych, 

 urzędach administracji samorządowej. 

Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwiają podjęcie 

działalności na własny rachunek, samodzielne prowadzenie własnej 

produkcji gospodarczej. Absolwent może ubiegać się o fundusze 

strukturalne Unii Europejskiej oraz dotacje do gospodarstwa rolnego. 


