
TECHNIK PSZCZELARZ 

 

Pszczelarz to osoba zbierająca miód z uli. Musi on zadbać o to, by pszczoły miały 

odpowiednie warunki do życia i pracy. Pszczelarz powinien lubić swój zawód i powinien 

lubić zwierzęta Kandydat na pszczelarza powinien, mieć zdolności manualne, a oprócz tego 

musi być odpowiedzialny, spokojny, opanowany, cierpliwy i zaradny. 

Pszczelarzy można podzielić na trzy kategorie: 

 pszczelarze zawodowi – posiadają ogromne pasieki z kilkoma setkami rodzin pszczelich i 

utrzymują się z pszczelarstwa, 

 „dwuzawodowi”, którzy pszczelarstwem dorabiają do swojej „codziennej pensji”, 

 hobbyści, którzy robią to z zamiłowania, a miód z ich pasieki nie idzie na sprzedaż tylko 

do użytku własnego oraz ich bliskich, posiadają zazwyczaj od kilku do kilkunastu rodzin 

pszczelich. Do grupy tej należą najczęściej emeryci oraz drobni rolnicy. 

W czasie nauki można uzyskać następujące kwalifikacje (specjalizacje): 

Pierwszy poziom Pszczelarz  

– ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 

Przedmioty realizowane w półtorarocznym cyklu kształcenia (trzy semestry) w zawodzie 

pszczelarz: 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

 bezpieczeństwo i higiena pracy 

 język obcy w pszczelarstwie 

 podstawy pszczelarstwa 

 dobieranie metod i środków ochrony zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roslin 

 prowadzenie chowu dziko żyjących pszczołowatych 

 wykorzystanie zasobów bazy pożytkowej 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 

 prowadzenie gospodarki pasiecznej 

Egzamin potwierdzający kwalifikację ROL.03 odbywa się pod koniec III semestru. 

Absolwent kursu w zawodzie pszczelarz nabędzie następujące umiejętności: 

 zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego,  

 wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,  

 prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich; 

Drugi poziom Technik pszczelarz  

– ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej 

Przedmioty realizowane w rocznym cyklu kształcenia (dwa semestry) w zawodzie technik 

pszczelarz: 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

 bezpieczeństwo i higiena pracy 

https://wcinaj-miod.pl/miody/


 język obcy zawodowy 

 podstawy pszczelarstwa 

 organizowanie produkcji roślinne 

 eksploatowanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 

 organizowanie prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich 

 organizowanie gospodarki pasieczne 

 organizowanie wychowu matek pszczelich 

 organizowanie chowu dziko żyjących pszczołowatych 

 organizowanie i eksploatowanie pomieszczeń, maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi 

stosowanych w produkcji pszczelarskie 

Słuchacze realizują praktykę zawodową w celu pogłębienia zdobytej wiedzy oraz 

umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawcy. 

Egzamin potwierdzający kwalifikację ROL.09 odbywa się pod koniec semestru II. 

Absolwent kursu w zawodzie technik pszczelarz nabędzie następujące umiejętności: 

 organizowania i kierowania gospodarstwem pszczelarskim, 

 planowania i nadzorowania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej, 

 organizowania i nadzorowania sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich. 

Możliwości zatrudnienia: 

Możliwości zatrudnienia w charakterze pszczelarza stwarzają liczne pasieki na terenie całego 

kraju, jednak osoby trudniące się tym zawodem zazwyczaj przejmują go w ramach rodzinnej 

tradycji. 


