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Technik agrobiznesu 
 

Zadania zawodowe: 

• prowadzi produkcję rolniczą: 
roślinną i zwierzęcą; 

• ocenia opłacalność produkcji 
rolniczej; 

• stosuje zasady marketingu; 

• organizuje dystrybucję i sprzedaż produktów 
rolnych; 

•promuje i reklamuje produkty rolnicze; 

•dobiera właściwy sprzęt i materiały eksploatacyjne, 
obsługuje je; 

•organizuje i prowadzi przedsiębiorstwo  
w agrobiznesie; 
•prowadzi rachunkowość i rozliczenia podatkowe 
przedsiębiorstwa agroturystycznego; 

•planuje przetwórstwo żywności. 

Jeśli jesteś:  

otwarty i kontaktowy, masz smykałkę do biznesu, 
lubisz pracę w ruchu, ale mógłbyś też pracować przy 
komputerze, lubisz zwierzęta i przyrodę, nie brakuje Ci 
werwy i tężyzny, rozważ zawód technika 
agrobiznesu. 

Warunki pracy 

Praca na otwartej przestrzeni, w różnych porach roku  
i warunkach pogodowych, ale też w pomieszczeniach 
produkcyjnych i w biurze. Z reguły 8–9 godzin 
dziennie. 

Kariera edukacyjna 

Zawód ten możesz zdobyć bezpośrednio po szkole 
podstawowej, ucząc się w 5 – letnim technikum. 
W trakcie nauki będziesz zdobywał dwie kwalifikacje 
składające się na ten zawód: Prowadzenie produkcji 
rolniczej oraz Organizacja i prowadzenie 
przedsiębiorstwa w agrobiznesie.  

Kształcenie w ramach każdej z tych kwalifikacji 
zakończone jest zewnętrznym egzaminem 
zawodowym, którego pozytywny wynik umożliwi Ci 
otrzymanie dwóch świadectw potwierdzających ww. 
kwalifikacje, a po ukończeniu szkoły otrzymasz 
dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe.  

Warto dodać, że z uzyskanym dyplomem technika 
agrobiznesu można poszerzyć swoje kwalifikacje, a 
nawet zdobyć kolejny zawód: technik rolnik. Oba te 
zawody mają bowiem jedną wspólną kwalifikację: 
Prowadzenie produkcji rolniczej. Mając zdaną maturę, 
można kontynuować edukację w szkołach wyższych, 
wybierając np. kierunek typu turystyka i rekreacja lub 
hodowla i ochrona zwierząt. 

Kariera zawodowa 

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcji lub 
przetwórstwa żywności, w firmach produkujących 
żywność ekologiczną, w firmach świadczących usługi 
techniczne, finansowe i bankowe na rzecz rolnictwa. 
Możesz także prowadzić własne przedsiębiorstwo 
agroturystyczne lub rolne dowolnej wielkości. 

Perspektywy pracy w zawodzie: technicy agrobiznesu 
są fachowcami niezbędnymi w branży rolniczej, która 
musi dostosowywać się do standardów Unii 
Europejskiej. Mają bezpośredni wpływ na 
restrukturyzację gospodarstw, wspierają grupy 
producenckie, pomagają w starcie młodym rolnikom. 
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