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KWALIFIKACYJNE 

KURSY ZAWODOWE 
 

 

Lp. 

Nazwa 

kwalifikacyjnego 

kursu 

zawodowego 

Uzyskany tytuł 

zawodowy 

zgodnie  

z kwalifikacją 

zawodów 

szkolnictwa 

branżowego 

Czas 

trwania 

Ilość 

godzin 

1. 

ROL.04. 

Prowadzenie 

produkcji rolniczej 

Rolnik                  
po zdaniu 

egzaminu  

z kwalifikacji 

ROL.04 

1,5  roku 590 

2. 

ROL.10 

Organizacja 

i nadzorowanie 

produkcji rolniczej 

Technik rolnik 
po zdaniu 

egzaminu 

zewnętrznego 

z dwóch 

kwalifikacji:  

ROL.04, ROL.10         

i  posiadaniu 

wykształcenia 

średniego  

1 rok  240 

 

 

      

TWOJA SZANSA NA RYNKU 
PRACY!!! 

 

Jeżeli chcesz zdobyć kwalifikacje rolnicze 

niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia 

gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania 

dotacji unijnych, zdobyć nowy zawód, 

zmienić pracę to podejmij kształcenie na 

kwalifikacyjnym kursie zawodowym: 
 

 

 

BEZPŁATNE 
 

 

 

 



 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatną, pozaszkolną 

formą kształcenia ustawicznego pozwalającą: 

 zdobyć lub uzupełnić wiedzę, umiejętności  

i kwalifikacje zawodowe 

 otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu            

 otrzymać certyfikat potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie                    
- otrzymuje je osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs 

zawodowy i zda egzamin zawodowy 

 otrzymać dyplom zawodowy w określonym zawodzie – 

otrzymuje go osoba, która posiada poziom wykształcenia 

wymagany dla danego zawodu  oraz zda egzaminy z 

zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym 

zawodzie. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe kierowane są:  

 dla osób  pełnoletnich  

 dla osób niepełnoletnich zgodnie z Rozporządzeniem  MEN 

określającym przypadki, w których osoba, która ukończyła 

8-letnią szkołę podstawową może spełnić obowiązek nauki 

przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 

 

Zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywają się  

stacjonarnie w systemie zaocznym  oraz z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

 

 

 

Wymagane dokumenty: 

 

 świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (8-letnia szkoła 

podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, 

technikum, liceum) 

 wniosek (do pobrania ze strony internetowej szkoły 

lub w sekretariacie) 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia na kwalifikacyjnym kursie 

zawodowym - wystawione przez lekarza medycyny pracy 

 zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły,                             

tel. 85-741-10-75 

 dodatkowe informacje będą umieszczane sukcesywnie na 

szkolnej stronie internetowej      
                           www.zsrbialystok.pl 

 

 
 

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku 
ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-567 Białystok 

tel. 85 741-10-75, e-mail: sekretariat@zsrbialystok.pl 


