WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

ROLNICZE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
(wydanie II uzupełnione)

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39
e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl

Olsztyn, 2019 r.
wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibą w Olsztynie

Grażyna Kuczyńska

Rolnicze
kwalifikacje zawodowe
(wydanie II uzupełnione)

Olsztyn, 2019 r.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, tel./fax 89 535 76 84, 526 44 39
e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl

WMODR Oddział w Olecku
Aleja Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko
tel. 87 520 30 31, fax 87 520 22 17
e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl

Dyrektor WMODR
mgr inż. Damian Godziński

I Zastępca Dyrektora WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik

II Zastępca Dyrektora WMODR
mgr Sonia Solarz-Taciak

p.o. Dyrektor Oddziału WMODR w Olecku
mgr Robert Nowacki

Druk: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax. 89 526 44 39, 89 535 76 84
e-mail: redakcja@w-modr.pl, www.w-modr.pl
Nakład: 100 egz.
Wydanie: II

Rolnicze kwalifikacje zawodowe

SPIS TREŚCI
Wstęp �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
1. Kwalifikacje, jeden z warunków otrzymania premii ������������������������������������������������ 4
2. Kwalifikacje, a kolejność przysługiwania pomocy �������������������������������������������������� 4
3. Wykaz kierunków studiów, zawodów, tytułów kwalifikacyjnych, oraz dokumentów
potwierdzających posiadanie rolniczych kwalifikacji zawodowych ������������������������ 5
4. Jak uzupełnić wykształcenie rolnicze? ������������������������������������������������������������������ 8
5. Podsumowanie ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.

3

Rolnicze kwalifikacje zawodowe
Wstęp
Po zmianach do rozporządzenia z 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników”
w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 premia wynosi już 150 000 zł.
Można się zatem spodziewać, że jeszcze więcej rolników niż w poprzednich latach będzie zainteresowanych jej uzyskaniem. Zatem wracamy do problematyki odpowiednich kwalifikacji zawodowych.
1. Kwalifikacje, jeden z warunków otrzymania premii
Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca w dniu złożenia wniosku jest osobą pełnoletnią
i ma nie więcej niż 40 lat, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie.
Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych jest spełniony, jeżeli młody rolnik posiada kwalifikacje rolnicze, potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, lub odpowiedni staż pracy w rolnictwie, lub uzupełni kwalifikacje zawodowe (wykształcenie z wyłączeniem stażu pracy) w okresie 36
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
2. Kwalifikacje, a kolejność przysługiwania pomocy
Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy punktów przyznawanych wg określonych w rozporządzeniu kryteriów. Spośród dziewięciu, za które przyznawane będą punkty, za spełnione kryterium kwalifikacji zawodowych można otrzymać od dwóch do pięciu punktów. Aby otrzymać premię
w ramach pomocy dla młodych rolników wystarczy uzyskać co najmniej osiem punktów.
Za stopień doktora, ukończone studia na pięciu kierunkach rolniczych (rolnictwo, ogrodnictwo,
weterynaria, technika rolnicza i leśna, zootechnika) w tym podyplomowe oraz potwierdzone kwalifikacje na poziomie technika rolnika, ogrodnika, architektury krajobrazu, pszczelarza, technika agrobiznesu, mechanizacji rolnictwa, turystyki wiejskiej, weterynarii – w przypadku gdy są prowadzone chów
i hodowla zwierząt – przyznaje się 5 punktów.
Za potwierdzone kwalifikacje w zawodzie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: rolnik,
ogrodnik, pszczelarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – przyznaje się 4 punkty.
W przypadku innych form wykształcenia istnieje potrzeba dokumentowania stażu pracy posiadanego w momencie składania wniosku:
q do wykształcenia wyższego na kierunkach innych niż rolnicze potrzebny jest co najmniej 3-letni
staż pracy. Za posiadanie w momencie wnioskowania również przyznaje się 5 punktów,
q do tytułów kwalifikacyjnych (robotnika lub mistrza w zawodzie) zdobytych w starym systemie edukacji w formach pozaszkolnych (przeprowadzonych najczęściej przez ODR-y) potrzebny jest co
najmniej 3-letni staż pracy – przyznaje się 3 punkty,
q do wykształcenia średniego innego niż rolnicze potrzebny jest co najmniej 4-letni staż pracy –
przyznaje się 2 punkty.
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3. Wykaz kierunków studiów, zawodów, tytułów kwalifikacyjnych oraz
dokumentów potwierdzających posiadanie rolniczych kwalifikacji zawodowych
Wymagane kwalifikacje zawodowe szczegółowo zostały określone w par. 5 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych
rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.982)
z późniejszymi zmianami.
Zgodnie z tymi przepisami, warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, uważa się za spełniony,
jeżeli osoba fizyczna posiada:
q Stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia z dziedziny nauk rolniczych lub
z dziedziny nauk weterynaryjnych; lub
Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jest dyplom uzyskania tytułu doktora nauk
rolniczych lub doktora nauk weterynaryjnych lub świadectwo ukończenia studiów trzeciego stopnia
w dziedzinie nauk rolniczych lub w dziedzinie nauk weterynaryjnych.
q Ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku wymienionym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia lub na kierunkach studiów, 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 (European Credit Transfer and Accumulation System); lub
Dokumentem potwierdzającym jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów wyższych magisterskich na jednym
z ww. kierunków.
q Ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku innym niż wymienione w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub ukończone studia podyplomowe
w zakresie związanym z działalnością rolniczą, lub
Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia,
studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów wyższych magisterskich oraz udokumentowany 3-letni staż pracy w rolnictwie – zaświadczeniem z KRUS (najczęściej) lub świadectwem pracy.
Natomiast dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest świadectwo ich
ukończenia.
q Potwierdzone kwalifikacje w zawodzie wymienionym w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia
n technik rolnik,
n technik ogrodnik,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.
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technik architektury krajobrazu,
technik hodowca koni,
technik pszczelarz,
technik weterynarii – w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt,
technik agrobiznesu,
technik mechanizacji rolnictwa,
technik turystyki wiejskiej.

Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach rolniczych na poziomie kwalifikacji technika jest: świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym,
albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Do kwalifikacji uzyskanych w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych stosuje się przepis
ustępu 5 pkt 2 lit b, Załącznika nr 1 do rozporządzenia, który stanowi, że dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach rolniczych na poziomie kwalifikacji technika jest świadectwo ukończenia szkoły, dającej wykształcenie średnie wraz ze świadectwami potwierdzającymi
kwalifikacje w zawodzie, np.
n technik rolnik – łącznie: świadectwa potwierdzające kwalifikację R.3. – Prowadzenie produkcji
rolniczej oraz kwalifikację R.16. – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej,
n technik ogrodnik – łącznie świadectwa kwalifikacji: R.5. – Zakładanie i prowadzenie upraw
ogrodniczych oraz R.18. – Planowanie i organizacja prac ogrodniczych,
n technik architektury krajobrazu – łącznie: świadectwa kwalifikacji R.21. – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu oraz kwalifikacji R.22. – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu,
n technik hodowca koni – łącznie: świadectwa kwalifikacji: R.19. - Organizowanie chowu i hodowli koni oraz R.20. – Szkolenie i użytkowanie koni,
n technik pszczelarz – łącznie: świadectwa potwierdzające kwalifikacje: R.4. – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej oraz R.17. – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej,
n technik weterynarii – łącznie: świadectwa kwalifikacji R.9. – Prowadzenie chowu, hodowli
i inseminacji zwierząt oraz kwalifikacji R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu
usług weterynaryjnych i kwalifikacji R.11. – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu
realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej,
n technik agrobiznesu – łącznie: świadectwa kwalifikacji R.3. – Prowadzenie produkcji rolniczej
oraz R.6. – Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie,
n technik mechanizacji rolnictwa – łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikacje: M.1. –
Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz M.2. – Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i M.43.
– Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
n technik turystyki wiejskiej – łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikacje: T.7. – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich i T.8. – Prowadzenie gospodarstwa
agroturystycznego.
6
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q oraz w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia – zawody rolnicze na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej, lub
n rolnik,
n ogrodnik,
n pszczelarz,
n mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jest:
•		świadectwo ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom
ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego robotnika albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
•		świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe wraz ze świadectwem (świadectwami) potwierdzającym kwalifikację w zawodzie wymienionym w pkt.5, odpowiednio:
n rolnik – świadectwo potwierdzające kwalifikację R.3. – Prowadzenie produkcji rolniczej,
n ogrodnik – świadectwo potwierdzające kwalifikację R.5. – Zakładanie i prowadzenie upraw
ogrodniczych,
n pszczelarz – świadectwo potwierdzające kwalifikację R.4. - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej,
n mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – łącznie: świadectwo potwierdzające
kwalifikację M.1. – Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz M.2. – Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych
w rolnictwie.
q wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie, lub
Dokumenty potwierdzające: świadectwo ukończenia szkoły umożliwiającej uzyskanie świadectwa
dojrzałości oraz zaświadczenie o czteroletnim stażu pracy w rolnictwie.
q tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza, w zawodzie wymienionym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, uzyskany w formach
pozaszkolnych oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.
Dokumentem jest świadectwo z tytułem robotnika wykwalifikowanego, dyplom z tytułem mistrza
uzyskane na podstawie przepisów z roku 1993 lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub
dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza na podstawie przepisów z roku 2006.
Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:
q podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim
UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub
q był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę zawartej na podstawie przepisów
prawa pracy lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.
Dokumentem potwierdzającym jest zaświadczenie z KRUS potwierdzające podleganie ubezpieczeniu społecznemu lub świadectwo pracy wydane przez pracodawcę lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające informację potwierdzającą zatrudnienie na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej, wydane przez spółdzielnię produkcji rolnej.
WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.

7

Rolnicze kwalifikacje zawodowe
4. Jak uzupełnić wykształcenie rolnicze?
Dla osób, które nie posiadają jeszcze wykształcenia rolniczego, ani stażu pracy w rolnictwie,
a wnioskujących o wsparcie finansowe z działania „Premie dla młodego rolnika” istnieje możliwość
uzupełnienia wykształcenia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, ale już bez dodatkowych punktów za kwalifikacje.
Najszybciej można zdobyć wykształcenie rolnicze poprzez ukończenie kwalifikacyjnych kursów
zawodowych wraz z egzaminem na kwalifikację. Czas trwania nauki zawodu wynosi od roku do
dwóch lat zależnie od liczby kwalifikacji i przyjętego przez organizatorów systemu kursów, a same
zajęcia odbywają się najczęściej w systemie zaocznym, w tym nawet internetowym.
Osoby posiadające co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze, to jest zasadnicze zawodowe, ale również średnie oraz wyższe, jakiegokolwiek kierunku, mogą ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy upoważniający do przystąpienia do egzaminu w jednej z następujących
kwalifikacji: R.3. – Prowadzenie produkcji rolniczej, R.5. – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, R.4. – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. Po zakończeniu kursu koniecznie należy przystąpić
do egzaminu i zdać go przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną właściwą dla miejsca realizacji kursu.
Otrzymane po egzaminie świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, łącznie ze świadectwem ukończenia szkoły dającej wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, jest już
potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych wymaganych w ramach „Premii dla młodych rolników”.
Możliwe jest również ukończenie dwóch typów kursów i zdanie stosownych egzaminów łącznie R.03.
i R.16. – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, wraz z okazaniem świadectwa potwierdzającego co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze – otrzymuje się kwalifikacje na poziomie
średniej szkoły rolniczej i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika rolnika.
Kwalifikacje rolnicze można również uzupełnić, stosownie do posiadanego poziomu wykształcenia innego niż rolnicze, w szkołach policealnych kształcących w zawodach: technik turystyki wiejskiej
i technik weterynarii i na studiach podyplomowych.
W kraju możliwości zdobycia lub uzupełnienia wykształcenia rolniczego, oferowanych przez różne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne, jest bardzo dużo. Są oferty kształcenia na kursie
w formie zaocznej, stacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość –
przez internet. Po ukończeniu kursu można przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodach rolniczych, które coraz częściej organizowane są w tych samych szkołach i ośrodkach
kształcenia. Podczas wyboru ważne jest, aby wybrać oferty spełniające wymogi i warunki określone
przepisami oświatowymi.
5. Podsumowanie
Wobec licznych przypadków nieprawidłowego interpretowania wymogów dotyczących dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych, w podsumowaniu jeszcze raz informujemy:
8
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Jakie dokumenty powinni przedstawić wnioskodawcy, którzy posiadają średnie wykształcenie rolnicze w zawodach technik rolnik, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca
koni, technik pszczelarz, technik weterynarii – ukończone w systemie szkolnym, aby uzyskać 5 punktów
z tytułu posiadania średniego wykształcenia w zawodzie rolniczym na poziomie kwalifikacji technika?
Czy wystarczy dokument potwierdzający ukończenie szkoły, czy też należy przedstawić dokument potwierdzający tytuł kwalifikacyjny uzyskany po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną?
Do kwalifikacji uzyskanych w systemie szkolnym odnosi się przepis ustępu 5 pkt 2 lit a, Załącznika
nr 1 do rozporządzenia dot. operacji typu „Premie dla młodych rolników” (Dz. U. z 2018 r., poz. 759
z późn. zm.), który stanowi, że dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach
rolniczych na poziomie kwalifikacji technika jest: świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym, albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe. Oznacza to, że nie wystarcza świadectwo lub dyplom potwierdzający jedynie
ukończenie szkoły, musi być potwierdzenie posiadania tytułu kwalifikacyjnego lub zawodowego
uzyskanego w wyniku zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Do kwalifikacji uzyskanych w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych odnosi się przepis
ustępu 5 pkt 2 lit b, Załącznika nr 1 do rozporządzenia, który stanowi, że dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach rolniczych na poziomie kwalifikacji technika jest: świadectwo
ukończenia szkoły, dającej wykształcenie średnie wraz ze świadectwami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, np. technik rolnik – łącznie:
q świadectwo potwierdzające kwalifikację R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo
potwierdzające kwalifikację R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, lub
q świadectwo potwierdzające kwalifikację R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo
potwierdzające kwalifikację RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
W odniesieniu do pozostałych zawodów na poziomie technika interpretuje się analogicznie.
Osoby, które zadeklarowały we wniosku o premię dla młodego rolnika uzupełnienie kwalifikacji
w ciągu 36 miesięcy od otrzymania decyzji muszą efektywnie gospodarować tym czasem. Zrealizowanie programu kwalifikacyjnego kursu zawodowego trwa więcej niż rok. Do tego trzeba doliczyć czas
oczekiwania na rozpoczęcie kursu i potem czas potrzebny na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a ponadto okres oczekiwania na wydanie dyplomu.

|

Najlepiej bez zwłoki, po otrzymaniu premii, złożyć wniosek w dogodnie położonej placówce
oświatowej.

Młodym osobom, uczącym się jeszcze w szkołach podstawowych, które wiążą swoją przyszłość
z rolnictwem, radzimy już zastanowić się, która z form umożliwiających zdobycie wykształcenia rolniczego będzie, w Waszym przypadku, najbardziej korzystną i zaplanować dla samego siebie cel
nabycia kwalifikacji rolniczych!
WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.
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Rolnicze kwalifikacje zawodowe
SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE w województwie warmińsko-mazurskim
KSZTAŁCĄCE W WYBRANEJ KWALIFIKACJI NA KKZ

Szkoła lub Placówka Oświatowa

Kierunki i formy kursów

Zespół Szkół nr 1; ul. Sienkiewicza 16;
12-230 Biała Piska
tel.: 87 425 91 60,faks: 87 425 90 31
http://www.zsnr1bialapiska.pl
sekretariat@zsnr1bialapiska.pl

n Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
(R.16.)
n Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)
n W ramach kursu R.3. nieodpłatne szkolenie
w zakresie prawa jazdy kategorii T
System zaoczny (soboty, niedziele)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Dobrocinie
Dobrocin 3, 14-330 Małdyty
tel.: 89 758 17 15, faks: 89 758 17 15
http://www.zsckr.net; sekret.dobrocin@interia.pl

n Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)
n Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
(R.16.)
System zaoczny (1 rok)

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
w Giżycku
ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko;
tel. i faks: 87 428 20 12
www.ckupidn.pl; cku11_gizycko@poczta.onet.pl

n Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)
System zaoczny (2 semestry)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Karolewie Karolewo12, 11-400 Kętrzyn
tel. i faks.: 89 752 47 53
zsckr@karolewo.com, www.karolewo.com

n Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)
n W ramach kursu R.3. szkolenie na prawo jazdy
kategorii T
System zaoczny

Zespół Szkół Rolniczych Kisielice
ul. Daszyńskiego 12, 14-220 Kisielice
tel. i faks.: 55 275 60 30
zsr-kisielice.pl; kisielicerol@pro.onet.pl

n Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)
n Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
(R.16.)
System zaoczny

Mrągowskie Centrum Kształcenia
ul. Mrongowiusza 65a, 11-700 Mrągowo
tel.: 89 741 30 92; mck_mragowo@wp.pl

n Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)
System zaoczny (piątki, soboty, niedziele
– 2 razy w miesiącu)

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy
ul. Wyborska 10,13-100 Nidzica;
tel. i faks: 89 625 24 71
www.ckpnidzica.neostrada.pl;ckp_nidzica@o2.pl

n Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)
System zaoczny (1,5 roku 3 semestry)
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Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko
tel.: 87 520 22 51, faks: 87 520 22 52
www.zsliz.olecko.pl; zsliz@zsliz.olecko.pl

n Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)
n Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (R.16.)
System zaoczny (zajęcia w piątki, soboty, niedziele.
Kurs R.3. – trzy semestry, kurs R.16.– jeden semestr)

Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie
ul. Czarnieckiego 6, 14-100 Ostróda
tel.: 89 646 72 27, faks: 89 646 72 26
www.rolnik.edu.pl; sekretariat@rolnik.edu.pl

n Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)
n Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
(R.16.)
n Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (M.1)
n Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie (M.2)
n Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie (M.43)
System zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele)

Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach
ul. Fabryczna 6 A ;11-040 Dobre Miasto
tel. i faks: 89 616 13 19
www.smolajny.pl; zsr43@wp.pl

n Prowadzenie produkcji rolniczej (R.3.)
n Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (R.16.)
n Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury i krajobrazu (R.21)
System zaoczny
(soboty, niedziele co drugi tydzień)

Placówka oświatowa

Studia podyplomowe / Kierunki

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99 05-840 Brwinów
tel: 696 41 01 91, 691 110 125
www.cdr.gov.pl

n Rolnictwo
n Ogrodnictwo
System zaoczny (2 semestry, raz w miesiącu)

UWM Olsztyn
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
ul. Michała Oczapowskiego 5,
10-719 Olsztyn; tel: 89 523 34 50
www.uwm.edu.pl/ogrod/;
rekrutacja-ksir@uwm.edu.pl

n Produkcja rolnicza i ogrodnicza
System zaoczny (2 semestry)
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Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)
PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl
PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl
PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl
PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl
PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl
PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl
PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl
PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl
PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl
PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl
PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl
PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl
PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl
PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl
PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl
PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl
PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl
PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl
PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl
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z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
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