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TECHNIK AGROBIZNESU 

Absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, którzy uzyskali ten tytuł za-
wodowy mogą podjąć pracę zawodową, doskonalenie zawodowe, dokształcanie i przekwalifiko-
wanie w grupie zawodów pokrewnych. Może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub 
podejmować pracę w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych. 
Absolwenci tego technikum otrzymują ponadto wykształcenie ogólne umożliwiające uzyskanie 
świadectwa dojrzałości, umożliwiające ubieganie się o przyjęcie do szkoły wyższej.  

Celem kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu jest zdobycie wiadomości 
i umiejętności pozwalających: 

 projektować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie, głównie 
w sektorze rolniczym, przetwórczym i dystrybucyjnym,  

 stosować przepisy prawa przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, 

 wykorzystywać wiadomości przyrodnicze, ekonomiczno-organizacyjne i techniczne dla 
prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

 opracowywać i stosować efektywne strategie marketingowe, związane z prowadzoną lub 
planowaną działalnością gospodarczą w 
agrobiznesie, 

 oceniać jakość podstawowych produk-
tów rolniczych i spożywczych oraz środ-
ków do produkcji rolniczej, 

 analizować i oceniać działalność zaopa-
trzeniową, produkcyjną, handlową i fi-
nansową przedsiębiorstwa,  

 prowadzić rachunkowość w małych przedsiębiorstwach agrobiznesu, 

 sporządzać podstawowe dokumenty związane z działalnością przedsiębiorstwa, 

 dobierać i stosować użytkowe programy komputerowe i inne środki techniki biurowej, 

 rozwiązywać problemy w twórczy sposób, 

 organizować pracę własną i zespołów pracowników oraz zarządzać przedsiębiorstwem, 

 samodzielnie podejmować decyzje, 

 skutecznie komunikować się z klientami w języku polskim i obcym, z zachowaniem zasad 
etyki i etykiety biznesu, 

 organizować miejsce pracy zgodnie 
z wymaganiami ergonomii, 

 stosować przepisy kodeksu pracy, do-
tyczące praw i obowiązków pracownika i pra-
codawcy, 

 przestrzegać przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoża-
rowej i bezpieczeństwa żywności, 

 przestrzegać przepisów o ochronie 
zwierząt i przepisów o zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt, badaniu zwierzą rzeźnych 
i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, 

 przewidywać, rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniom ekologicznym, 
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 zapobiegać szkodliwemu wpływowi środowiska pracy na zdrowie pracownika, 

 poszukiwać miejsca pracy jako przedsiębiorca lub jako pracownik najemny, 

 organizować doskonalenie zawodowe własne i pracowników, 

 korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa specjali-
stycznego. 

Kształcenie ucznia realizowane jest na przedmiotach ogólnokształcących (w tym 

dwa języki obce) i zawodowych takich jak: 

 PRODUKCJA I POZYSKIWANIE SUROWCÓW 

ŻYWNOŚCIOWYCH 
 PODSTAWY EKONOMII 
 ELEMENTY RACHUNKOWOŚCI 
 TECHNIKA BIUROWA I KOMPUTEROWA 
 JĘZYK OBCY W AGROBIZNESIE 
 WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE 
 ZARZĄDZANIE FIRMĄ 
 EKONOMIKA AGROBIZNESU 

 

W okresie nauki uczniowie będą odbywać zajęcia praktyczne w szkole oraz przedsiębiorstwach 
prowadzących obsługę i produkcję rolną, handlowo-produkcyjnych branży żywnościowej a także 
praktyki zawodowe w urzędach administracji samorządowej, gospodarstwach produkcyjno-
handlowych, zakładach przetwórstwa produktów rolnych powiatu chełmskiego. 
Uzyskując tytuł zawodowy technik agrobiznesu potwierdzony dyplomem wydanym przez Central-
ną Komisję Egzaminacyjną absolwenci otrzymują również „europass” – Suplement do Dyplomu 
Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe wydany w języku polskim i angielskim. 
Nauka w szkole trwa cztery lata. 
Uczniowie klasy pierwszej otrzymują bezpłatnie komplet niezbędnych podręczników, przewidzia-
nych podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego. 

Zdobywaj wykształcenie w naszej szkole i zostań 

TECHNIKIEM AGROBIZNESU 
 
 


