
Kierunek kształcenia w zawodach przyporządkowanych do branży rolno-hodowlanej (ROL) 

 Technik hodowca koni (symbol cyfrowy 311515) 

Ze względu na cele kierunkowe zawarte w postawie programowej technik hodowca koni to 

wyjątkowo atrakcyjny zawód. Absolwent, który uzyska dyplom w zawodzie technik hodowca koni 

wykonuje zadania zawodowe związane z organizowaniem i prowadzeniem chowu oraz hodowli koni. 

Zajmuje się również kupnem i sprzedażą koni, zakupem niezbędnego wyposażenia dla stadniny. 

Technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych połączonych 

z użytkowaniem wierzchowym koni oraz marketingiem i sprzedażą usług związanych 

z użytkowaniem koni. Organizuje różnego rodzaju imprezy jeździeckie związane z hodowlą, sportem, 

turystyką i rekreacją konną. Może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, a także samodzielnie 

prowadzić działalność gospodarczą. Uzyskanie uprawnień instruktorskich i trenerskich umożliwia 

podjęcie pracy w ośrodkach jeździeckich i stadninach koni. 

Program nauczania w zawodzie technik hodowca koni nie jest ukierunkowany wyłącznie na 

pracę z końmi. Przygotowuje również do pracy w instytucjach powiązanych z rolnictwem. Obecnie 

Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. – Stado Ogierów Białka, wykazuje duże zainteresowanie 

pracownikami posiadającymi przygotowanie do zawodu hodowcy koni, którzy mogliby liczyć na 

zatrudnienie w niedalekiej przyszłości. 

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w perfekcyjnie wyposażonych 

pracowniach szkolnych. W cyklu kształcenia odbywają także praktykę zawodową u pracodawców, 

której celem jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w 

rzeczywistych warunkach pracy. Wyjątkowo dobre zaplecze techniczne i edukacyjne, wieloletnia 

bardzo dobra współpraca pomiędzy naszą placówką a Małopolską Hodowlą Roślin sp. z o.o. – Stado 

Ogierów Białka umożliwia realizację programu nauczania na bardzo wysokim poziomie. 

W ramach programu nauczania uczniowie realizują szkolenie kandydatów na kierowców 

kategorii T. 

W ramach unijnych programów realizowanych w naszej placówce, młodzież ma możliwość 

zdobywania dodatkowych, niewynikających z programu nauczania, kwalifikacji, np.: kurs dla 

kandydatów na kierowców kategorii B, kurs operatora wózków jezdniowych, kurs operatora kos 

spalinowych i pił łańcuchowych oraz odbywania atrakcyjnych staży zawodowych w kraju i poza jego 

granicami. 

Dyplom w zawodzie umożliwia nabywanie/przejmowanie gospodarstwa rolnego, korzystanie ze 

środków przewidzianych na działania w zakresie modernizacji gospodarstw rolnych, premii dla 

rolników przeznaczonych w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich. Programy wsparcia 

zawierają rozbudowane systemy punktacji, w celu wyłowienia najbardziej przyszłościowych 

podmiotów przewidują większą liczbę punktów dla osób młodych i posiadających potwierdzone 

dyplomem statutowo wyższe wykształcenie zawodowe. 

Absolwenci, którzy uzyskali dyplom technik hodowca koni mogą kontynuować naukę na 

studiach w kierunkach: weterynaria, zootechnika, medycyna, rolnictwo. 


