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Kurs rolniczy. Dlaczego warto go mieć?
Autor: Tadeusz Śmigielski
Data: 9 lipca 2019

Nie od dzisiaj wiadomo, że rolnik wykonując swój zawód musi znać się na
wszystkim, co jest związane z jego gospodarstwem. Aby sprostać stojącym
przed nim zadaniom, powinien stale uzupełniać swoją wiedzę, a pomocny
w tym może być kurs rolniczy.

Zbiór kukurydzy. Kurs rolniczy daje uprawnienia do obsługi kombajnu (fot. ZSCKR w Kowalu)

Kurs na kombajn
Wielu rolników obsługuje kombajn zbożowy bez stosownych uprawnień. I prawdę mówiąc, nie ma
w tym nic nadzwyczajnego, ponieważ jest to dość powszechnie stosowana praktyka. Używana do
zbioru zbóż maszyna stała się bardzo popularna i jest obecna w prawie każdym większym
gospodarstwie. Wszystko jest dobrze aż do momentu, gdy przydarzy się nieszczęście. Bo trzeba
wiedzieć, że firmy ubezpieczeniowe z powodu braku kwalifikacji z zakresu obsługi kombajnu
uniemożliwiają wykupienie polisy OC. Jak łatwo się domyślić, gdy zdarzy się wypadek raczej nie ma
co liczyć na odszkodowanie. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest kurs na kombajn zbożowy no
i oczywiście zdobycie stosownych dokumentów. Podobne wymagania mają producenci kombajnów.
Jeśli stwierdzą, że rolnik nie ma zaświadczenia o ukończeniu kurs na kombajn, w razie awarii
maszyny mogą odmówić napraw gwarancyjnych.
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Tak się to robi po kursie kombajnisty (fot. T. Śmigielski)

Dość niezwykły warunek
Kurs na kombajn zbożowy organizuje wiele firm, jednak zastanawiający jest jeden warunek, który
występuje w ogłoszeniach: uczestnik musi mieć praktyczne doświadczenie w obsłudze kombajnu.
Nie przyjmowani są nowicjusze. Potwierdza się znane powiedzenie: „Polak potrafi”… tylko papierów
nie ma. Wychodzi na to, że jak umiesz obsługiwać maszynę, to możesz zapisać się na kurs na
kombajn. Bardzo ciekawe, ale nie takie rzeczy się ze szwagrem robiło!

Każdy kurs rolniczy ma swoje wymagania i cel
W przypadku kursu na kombajn zbożowy wymagania nie są wyśrubowane. Wystarczy mieć 18 lat
i wykształcenie podstawowe oraz prawo jazdy kat. B lub T. Jeśli chodzi o cel, to można go
sformułować następująco:
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poznanie budowy i zasady działania kombajnu;
nabycie umiejętności użytkowania;
wykrywanie uszkodzeń i wykonywanie drobnych napraw w terenie.
Po ukończeniu kursu na kombajn zbożowy i po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, uczestnik
nabywa uprawnienia i otrzymuje stosowne zaświadczenia. Ukończony kurs na kombajn przynosi
uczestnikowi wymierne korzyści w postaci zdobytych umiejętności. Warto zaznaczyć, że nie jest on
czasochłonny, a opłaty zaczynają się już od 350 zł.

Ukończony kurs na opryskiwacz daje komfort pracy (fot. T. Śmigielski)

Kurs na opryskiwacz
Bardzo popularny wśród rolników kurs na opryskiwacz ma swoją specyficzną nazwę, to tak dla
przypomnienia chętnym na zdobycie uprawnień. Osoby, które samodzielnie chcą wykonywać zabiegi
środkami ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy zobowiązane są do ukończenia takiego szkolenia.
Zajęcia są odpłatne a oficjalna nazwa na popularny kurs na opryskiwacz brzmi: „Stosowanie
środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na
pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie„. Jest sznyt? Jest.
Nabycie tych uprawnień nie jest dane na zawsze, dlatego „kurs na opryskiwacz” składa się z dwóch
szkoleń: podstawowego i uzupełniającego.
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Szkolenie (fot. ZSNr1 Biała Piska)

Szkolenia
Kursy rolnicze mają to do siebie, że nie trwają zbyt długo i to jest niewątpliwie ich zaletą. Podstawowy
kurs na opryskiwacz trwa dwa dni i kierowany jest dla osób, które jeszcze nigdy w takim szkoleniu nie
uczestniczyły. Program szkolenia podstawowego zawiera, min. takie elementy, jak omówienie
przepisów prawnych, charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin, technika
wykonywania zabiegów, integrowana ochrona roślin czy bhp. Program szkolenia uzupełniającego
sprowadza się do aktualizacji wiedzy nabytej podczas szkolenia podstawowego. Rzecz w tym, że
ulegają zmianie przepisy, pojawiają się nowe środki ochrony roślin, zmienia się prawo dotyczące
ochrony środowiska. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne 5 lat i w tym okresie rolnik
może samodzielnie wykonywać zabiegi z użyciem środków ochrony roślin. Po upływie tego czasu
należy zgłosić się na jednodniowe szkolenie uzupełniające.
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Ostatnia kontrola przed zabiegiem (fot. T. Śmigielski)

Badanie opryskiwaczy
Ukończony kurs na opryskiwacz nie daje, niestety, uprawnień do obowiązkowego badania sprzętu
stosowanego do używania środków ochrony roślin. Opryskiwacze podlegają takim badaniom co trzy
lata z wyjątkiem sprzętu nowego, który sprawdza się po upływie pięciu lat. Sprawność techniczną
sprzętu przeprowadzają fachowcy ze stacji kontrolnych. Informacji o specjalistach prowadzących
działalność w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu udzielają Wojewódzkie
Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Kurs rolniczy zamiast szkoły
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone przez większość szkól rolniczych w swoim założeniu
mają zastąpić likwidowane szkoły. Kurs rolniczy organizowany jest dla osób z co najmniej
wykształceniem zawodowym, innym niż rolnicze. Mogą to być osoby z ukończoną szkołą zawodową,
średnią czy studiami wyższymi. Kurs rolniczy kończy się egzaminem a absolwent otrzymuje dyplom
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie rolnik, ogrodnik, pszczelarz (kwalifikacje odpowiednio: R3,
R5, R4).

Inne kursy rolnicze
Ciekawą propozycją dla rolników są szkolenia na sieczkarnie i prasy wysokiego zgniotu.
Ukończenie kursu i zdobycie uprawnień daje uczestnikom nowe możliwości organizacji pracy
w swoim gospodarstwie a także potencjalnego zatrudnienia. Firmy mające w swojej ofercie
edukacyjnej szkolenia na te urządzenia proponują zajęcia pozwalające na nabycie umiejętności
w obsłudze pras niskiego, średniego i wysokiego stopnia zgniotu. Organizatorzy wymagają od
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kandydatów wykształcenia podstawowego, ukończonych 18 lat i posiadania prawa jazdy, najlepiej
kategorii T. Posiadanie kategorii T daje możliwość kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą oraz
pojazdami wolnobieżnymi na drogach publicznych. Przepisy te mają zastosowanie również do
obsługiwania sieczkarni samojezdnych czy kombajnów.

Szkolenie na wózki widłowe (fot. ZSCKR Powiercie)

Ładowarki teleskopowe
Zdobycie uprawnień na wózki widłowe, których odmianą są również ładowarki teleskopowe jest dla
rolnika istotną sprawą. Można by się zastanowić czy szkolenie na te wózki można zaliczyć jeszcze do
kategorii kursy rolnicze. Wózki widłowe ze zmienną fazą wysięgu są z pewnością przydatnym
sprzętem w gospodarstwie rolnym niezależnie od tego, do jakiej kategorii zaliczymy szkolenie dające
uprawnienia na ich obsługę. Po ukończeniu kursu operator uprawniony jest do obsługi wszystkich
typów i marek, a także osprzętu wymiennego wózków widłowych. Uprawnienia na obsługę tych
wielozadaniowych nośników osprzętu wydawane są bezterminowo.

Fachowiec przy pracy (fot. Podlaski ODR)
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Operator pilarek łańcuchowych
Pewnie wyda się to niektórym zabawne, że można zdobyć uprawnienia również na piłę spalinową.
Praktycznie w każdym gospodarstwie jest takie narzędzie i mało kto zastanawia się nad potrzebą
zdobycia dokumentów poświadczających kwalifikacje do używania tego sprzętu. Chyba, że… . Ale nie
ma co krakać. Celem kursu jest przygotowanie kursantów do obsługi pilarki łańcuchowej.
Uprawnienia dają możliwość ścinki drzew o średnicy do 20 cm przy pozyskiwaniu drzewa na własne
potrzeby. Niejeden rolnik przecież zaopatruje się w ten sposób w opał na zimę. Nie jest to co prawda
kurs rolniczy, ale jak widać może być przydatny mieszkańcom wsi.
Jak się okazuje, kursy rolnicze mogą nie tylko poprawić komfort pracy w gospodarstwie ale umożliwić
ich uczestnikom funkcjonowanie zarobkowe poza gospodarstwem.
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