
Nowe zasady kształcenia zawodowego rolników

To  istotna  informacja  dla  tych  młodych  rolników,  którzy  chcą  otrzymać  z Agencji
Restrukturyzacji  i Modernizacji  Rolnictwa  100  000  zł  premii  na samodzielne  rozpoczęcie
gospodarowania. Czyli pieniądze w ramach PROW 2014-2020 z działania pod nazwą Premie
dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej
na rzecz  młodych  rolników.  Jednym  z warunków  ich  otrzymania  jest  uzupełnienie
wykształcenia.

Aby starać się o dofinansowanie  należy sprostać wymaganiom dotyczącym kwalifikacji 
zawodowych rolnika.

Kwalifikacje zawodowe

Za odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznawane są:

• wykształcenie  rolnicze  wyższe –  pierwszego  lub  drugiego  stopnia,  jednolite  studia
magisterskie lub studia magisterskie na kierunkach: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria (w
przypadku,  gdy w gospodarstwie  są  prowadzone  chów  lub  hodowla  zwierząt),  technika
rolnicza i leśna, zootechnika, 

• wykształcenie  wyższe,  inne  niż  rolnicze –  pierwszego  lub  drugiego  stopnia,  jednolite
studia  magisterskie  lub  studia  magisterskie,  w ramach  których  zakres  kształcenia  albo
standardy  kształcenia  obejmują  treści  związane  z działalnością  rolniczą,  w wymiarze
łącznym  co  najmniej  200  godzin  lub  co  najmniej  30  punktów  uzyskanych  w ramach
Europejskiego  Systemu  Transferu  i Akumulacji  Punktów  Zaliczonych  (European  Credit
Transfer System) i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, 

• wykształcenie  wyższe,  inne  niż  rolnicze  i ukończone  studia  podyplomowe o profilu
związanym  z rolnictwem,  których  program  obejmuje  treści  związane  z działalnością
rolniczą w wymiarze co najmniej 150 godzin, 

• średnie  na poziomie  kwalifikacji  technika (technik   rolnik,  ogrodnik,  architektury‒
krajobrazu, hodowca koni, pszczelarz, weterynarii – w przypadku, gdy w gospodarstwie są
prowadzone chów lub hodowla zwierząt),  agrobiznesu,  mechanizacji  rolnictwa,  turystyki
wiejskiej, 

• zasadnicze zawodowe (rolnik, ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn 
rolniczych), 

• średnie, inne niż rolnicze oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie, 
• tytuł kwalifikujący lub tytuł zawodowy, lub tytuł mistrza w zawodzie przydatnym 

do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie. 

Staż pracy w rolnictwie

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
w którym wnioskodawca:

• Podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, jako rolnik lub domownik 
• Był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę na stanowisku 

związanym z prowadzeniem produkcji rolnej. 

Trzy lata na uzupełnienie

Osoby,  które  w dniu  składania  wniosku  o przyznanie  pomocy nie  będą  posiadały wymaganego
wykształcenia,  mają  trzy  lata  na jego  uzupełnienie.  Czas  jest  liczony  od  otrzymania  decyzji
przyznającej wsparcie. Termin nie może być wydłużony. Jeżeli rolnik nie uzupełni wykształcenia,
będzie musiał zwrócić pomoc z odsetkami.

Inny system

Od roku szkolnego 2012/2013 zmienił  się system kształcenia zawodowego. Tok nauki młodych



rolników, którzy mają uzupełnić wykształcenie, a jeszcze się za to nie zabrali, jest zupełnie inny niż
do tej pory.

Nie będzie już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. Wyjątkiem są
szkoły policealne, ale tam (w przypadku szkół rolniczych) – znacznie ograniczono liczbę zawodów,
które można zdobyć.

Kurs zamiast szkoły

W miejsce likwidowanych szkół wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych
– kwalifikacyjny kurs zawodowy, który może być prowadzony przez szkoły rolnicze.

Osoby z wykształceniem co najmniej  zasadniczym zawodowym innym niż rolnicze (zasadnicze
zawodowe,  średnim  oraz  wyższym,  innym  niż  rolnicze)  mogą  ukończyć  kwalifikacyjny  kurs
zawodowy. Po zdaniu egzaminu uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje np. w zawodzie:

• rolnik (kwalifikacja R.3) – prowadzenie produkcji rolniczej, 
• ogrodnik (kwalifikacja R.5) – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, 
• pszczelarz (kwalifikacja R.4) – prowadzenie produkcji pszczelarskiej. 

I szkoła, i kurs

Z  kolei  młodzi  ludzie  z wykształceniem  podstawowym  lub  gimnazjalnym  muszą,  równolegle
z odbyciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uzupełnić wykształcenie zasadnicze zawodowe
lub średnie. Uzupełniają je, kończąc liceum ogólnokształcące dla dorosłych albo zdając egzaminy
eksternistycznie.

Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Program  w zakresie  nauczania  zawodu  jest  porównywalny  z programem  zasadniczej  szkoły
zawodowej.
Zrealizowanie takiego programu kursu i zdobycie wymaganych kwalifikacji zawodowych będzie
trwało ponad rok. Do tego trzeba doliczyć czas potrzebny na przystąpienie do potwierdzającego je
egzaminu i otrzymanie dyplomu.

Inne wyjście

Beneficjenci  premii  dla  młodego  rolnika  z wykształceniem średnim (innym  niż  rolnicze)  będą
mogli podjąć naukę w szkole policealnej dla dorosłych, ale wyłącznie w zawodzie technik turystyki
wiejskiej i technik weterynarii. W tym drugim przypadku, w przyszłości trzeba prowadzić chów lub
hodowlę zwierząt gospodarskich.

Z  tej  formy  uzupełnienia  wykształcenia  rolniczego  mogą  również  skorzystać  osoby  mające
wykształcenie wyższe, inne niż rolnicze. Nauka w szkole policealnej trwa dwa lata, a świadectwo
jej ukończenia jest dokumentem potwierdzającym średnie wykształcenie rolnicze.

Studia podyplomowe

Inną formą uzyskania kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej przez osoby, które mają
wykształcenie wyższe, inne niż rolnicze są studia podyplomowe AGRO – UNIA na Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu.

Celem studiów jest:

1. Kształcenie specjalistów w zakresie problemów środowiska wiejskiego, rolnictwa i gospodarki
żywnościowej z uwzględnieniem wymagań prawnych Unii  Europejskiej,  w tym m.in.  w zakresie
zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych, środowiskowych oraz systemów zarządzania jakością.

2.  Przygotowanie  kadr  w sektorze  rolniczym  i w  gospodarce  żywnościowej  do korzystania
z funduszy  strukturalnych  UE  i dopłat  bezpośrednich  w aspekcie  działań  administracji
samorządowej i rządowej w strukturach Unii Europejskiej.


