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Edukacja, edukacja, edukacja - to jeden z przywoływanych po wielokroć priorytetów firmy Claas, 
który znajduje swoje odzwierciedlenie również na rynku polskim. Z jednej strony przykładem 

działalności w tym zakresie jest bogata oferta szkoleń i warsztatów w ramach Akademii Claas, 
z drugiej zaś - owocna współpraca z uczelniami wyższymi. W jej efekcie do spółki w podpoznańskim 

Niepruszewie trafiają młodzi ludzie, z dużą smykałką do pracy w branży techniki rolniczej. 
Jednym z nich jest Mateusz Nowak, obecnie młodszy specjalista ds. wsparcia produktu. 

Nie trzeba wywodzić 
się z gospodarstwa 
rolnego aby zain-
teresować się no-

woczesną techniką rolniczą. Na 
pewno łatwiej o to jednak tam, 
gdzie choćby „przez płot” można 
z bliska przyjrzeć się lśniącym 
nowościom maszynom. – Dzięki 
temu miałem kontakt z rolnic-
twem od małego i naturalną 
koleją rzeczy trafiłem do tech-
nikum rolniczego w Trzciance. 
Dwa razy zostałem wtedy nawet 
finalistą olimpiady wiedzy i umie-
jętności rolniczych w zakresie 
mechanizacji rolnictwa. Dzięki 
temu udało mi się dostać na stu-
dia, na Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu. Teraz jestem już 
na piątym roku, w zeszłym roku 
zdobyłem tytuł inżyniera – mówi 
Mateusz Nowak, który kończy 
swoją edukację na poziomie 
studiów wyższych w trybie sta-
cjonarnym. – Umożliwiła mi to 
firma Claas, stwarzając elastycz-
ny grafik pracy. To jest duży plus 
ze strony pracodawcy, a korzysta 
z tego łącznie 5 osób, które tak 
jak ja mogą podejmować pracę 
zawodową i studiować w trybie 
dziennym, w taki sposób, że za-
jęcia odbywają się przez 2-3 dni 
w tygodniu. W dzisiejszych cza-
sach wiedza teoretyczna może 
bowiem nie wystarczyć – zauwa-
ża pracownik Claas Polska.

	 Wakacyjne	praktyki

W przypadku pana Mateusza 
przygoda z marką Claas zaczę-
ła się jeszcze w szkole średniej. 
– W drugiej klasie technikum 
trafiłem na praktykę żniwną 
do ówczesnego dilera Claasa 
w Niepruszewie. Zaproponowa-
no mi tam dalszą współpracę, 
więc kolejne sezony żniwne prze-
pracowałem na kombajnie Le-
xion 580 czy prasując słomę pra-
są Claas Variant 360. Miałem 
okazję zdobyć pierwsze doświad-
czenia. Wyjeżdżałem także na 
swoje pierwsze wyjazdy serwi-
sowe z doświadczonymi mecha-
nikami. Dało mi to bardzo dużo 

– wspomina Mateusz Nowak. 
Wydawałoby się, że to początek 
wzorcowego scenariusza o kon-
tynuowaniu współpracy z dobrze 
znaną już sobie firmą. Jednak, 
ze względu na przygotowania 
do egzaminu dojrzałości, wcho-
dzący w dorosłość pan Mateusz 
odrzucił otrzymaną wówczas 
propozycję stałej pracy, po czym 
nawet na pewien czas jego dro-
ga życiowa dość znacznie odda-
liła się od tematyki techniki rolni-
czej. Szybko okazało się jednak, 
że „ciągnie wilka do lasu”, bo 
gdy na drugim roku studiów nad-
szedł czas odbycia praktyk zawo-
dowych, Mateusz Nowak wylą-
dował na 6 tygodniu w… Claas 

	 	 	 WSPÓŁPRACA	
Claas	Polska

	 	 	 WSPÓŁPRACA		
Z UCZELNIAMI SIĘ OPŁACA
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Polska. – Poznałem tam maszyny 
Claas od strony technicznej i mo-
głem uczestniczyć w grubszych 
naprawach z doświadczonymi 
mechanikami. Często sam wyko-
nywałem też drobniejsze napra-
wy - podstawą było umiejętne 
posługiwanie się narzędziami 
i programami diagnostycznymi. 
Bardzo szybko zaproponowano 
mi umowę zlecenie w ramach 
programów stażowych organi-
zowanych przez firmę Claas. Na 
początku wykonywałem pokazy 
u klientów maszynami demon-
stracyjnymi - ciągnikami, kom-
bajnami czy sieczkarniami polo-
wymi poznając klientów z całej 
Polski – mówi Mateusz Nowak. 
Młody pracownik zyskał przy 
tym nie tylko znaczną wiedzę 
techniczną, gdyż skorzystał tak-
że na bezpośrednich kontaktach 
z klientami, czego efektem była 
większa pewność siebie i sku-

teczniejsza walka ze stresem. 
– Podczas pokazów rozmawiali-
śmy nie tylko o maszynach, ale 
i np. o studiach. Udawało mi się 
nawiązywać relacje z klientami 
bez szkoleń interpersonalnych, 
które oczywiście firma też nam 
zapewnia. Przydawało się to na 
targach, w których również bra-
łem udział, a z klientami podczas 
takich spotkań nie raz nie było ła-
two – podkreśla.

	 Szlifowanie	angielskiego

Wiele młodemu pracownikowi 
dały szkolenia przeprowadzane 

w Claas w Niepruszewie, a tak-
że pomoc od starszych pracow-
ników. – Po roku zyskałem moż-
liwość rozwoju w dziale serwisu, 
gdzie mogłem nauczyć się posłu-
giwania dokumentacjami tech-
nicznymi - miałem w obowiąz-
kach m.in. tłumaczenie różnych 
informacji serwisowych z angiel-
skiego na polski. U nas w firmie 
język angielski to podstawa, 
a i niemiecki dobrze jest znać – 
twierdzi pracownik Claas Polska.

Pracownik związany jest od 
stycznia br. z firmą z Nieprusze-
wa regularną umową o pracę, 

zajmując stanowisko młodszego 
specjalisty do wsparcia produk-
tu, w zakresie kombajnów zbożo-
wych, sieczkarni samobieżnych, 
ciągników Xerion, ładowarek 
Torion i Scorpion. – Zakres tych 
produktów jest bardzo szeroki 
i cały czas się ich uczę, ale mam 
duże wsparcie od kolegów z fir-
my - od techników serwisowych 
poczynając na tych do spraw 
obsługi klienta kończąc. Jest to 
tym bardziej konieczne, gdyż od 
przyszłego roku mam również 
przejąć prowadzenie szkoleń 

Mateusz Nowak, 
młodszy specjalista 
ds. wsparcia produktu,
Claas Polska. 
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technicznych dla serwisantów 
- przygotowuję się do tego prak-
tycznie codziennie – przekonuje 
Mateusz Nowak.

Uczenie w tej dziedzinie po-
lega na umiejętności rozwiązy-
wania problemów. A jeśli jest 
problem z ich rozwiązywaniem, 
konieczne są kontakty z cen-
trum wsparcia - współpraca z tą 
komórką firmy Claas wygląda 
bardzo dobrze. – W ubiegłym 
roku miałem okazję uczest-
niczyć podczas sezonu zbio-
ru kukurydzy w objeździe po 
kraju techników serwisowych 
z Niemiec. Poza możliwością 

zdobycia dużego doświadcze-
nia - byłem zaskoczony tak 
dużą chęcią do pomocy i prze-
kazywania wiedzy z ich strony 
- mogłem przez dwa miesiące 
ostro szlifować angielski. Było 
to lepsze niż pięć lat korepety-
cji. Coraz lepiej u mnie z tzw. 
angielskim technicznym. Poza 
tym uczestniczę w szkoleniach 
technicznych i produktowych. 
Wiadomo, że w codziennej pra-
cy nie wszystkie przedmioty ze 
studiów czy ze szkoły średniej 
jestem w stanie wykorzystać. 
Ale np. wiedza z systemów hy-
draulicznych, elektronicznych 

czy pneumatycznych jest bar-
dzo przydatna. Wiele dała mi 
także wiedza z zakresu uprawy 
roślin czy hodowli zwierząt, bo 
relacje z klientami wyglądają 
lepiej, gdy mamy wiedzę, co się 
aktualnie dzieje w rolnictwie – 
uważa Mateusz Nowak.

	 Możliwości	rozwoju

– Mojego pracodawcę, firmę 
Claas, oceniam bardzo dobrze, 
bo umożliwia takim ludziom jak 
ja, czy jeden z moich kolegów, 
który jest młodszym technikiem 
serwisowym, rozwój kariery 

zawodowej. Spełnia wszystkie 
przepisy kodeksu pracy, a duży 
nacisk kładzie na BHP, jak chyba 
każda firma z kapitałem niemiec-
kim. Spokojnie mogę tę firmę 
polecić innym. Podobnie jak dile-
rów Claasa z całej Polski, którzy 
chętnie współpracują ze szkoła-
mi czy uczelniami i zatrudniają 
młodych ludzi – kończy Mateusz 
Nowak, który nie samą pracą 
żyje. Ciekawa to bowiem osoba, 
gdyż poza techniką rolniczą jest 
też miłośnikiem upraw ogrodni-
czych i warzywnictwa oraz mo-
delarstwa lotniczego i fotografii 
lotniczej. 

Zacząłem pracę w fir-
mie Kalchem w 2010 r. 
Przyjąłem się na 3-mie-
sięczny okres próbny, 

a już niebawem wybije mi 10 lat 
z marką Claas. Wcześniej zajmo-
wałem się naprawą samocho-
dów osobowych i ciężarowych. 
Próbowałem też jeździć jako kie-
rowca w transporcie krajowym 
i międzynarodowym. W pewnym 
momencie dotarło do mnie jed-
nak, że nie jest to praca rozwi-

jająca. Padło na branżę rolniczą 
– wspomina Jacek Wolszczak. – 
Spodziewałem się tego, że będę 
miał olbrzymią ilość wiedzy do 
pochłonięcia. Przy pierwszym 
kontakcie z maszynami okazało 
się, że nie jest to taki skompliko-
wane, a zasady działania pojaz-
dów czy silników są takie same 
jak we wcześniej naprawianych 
przeze mnie pojazdach. Trzeba 
to sobie tylko przenieść w wy-
obraźni – dodaje.

	 Bez	serwisu	ani	rusz

Serwisant w firmie Kalchem 
podkreśla olbrzymi postęp 
techniczny, jaki zachodzi w ma-
szynach rolniczych w ostatnich 
latach. – Gdybym miał porzu-
cić tą pracę na 3-4 lata i do 
niej wrócić, ciężko byłoby mi się 
w tym wszystkim połapać. Parę 
lat temu na jednej ręki można 
było wymienić skrzynie bezstop-
niowe, podczas gdy dziś w cią-

gnikch to standard. Idziemy tak-
że bardzo mocno w automatykę. 
Dlatego dziś nie wystarczą już 
dwa narzędzia, czyli młotek 
i przecinak oraz podstawowe 
klucze, aby naprawić maszynę. 
Dziś nowoczesny sprzęt wyma-
ga obsługi serwisowej na wyso-
kim poziomie. Nie wyobrażam 
sobie zresztą prowadzenia bez 
tego własnego gospodarstwa 
rolnego. Szkoda tylko, że wielu 
rolników nie myśli w ten właśnie 

Do serwisu zajmującego się produktami marki 
Claas można trafić również z innych branż. 
Tak jak Jacek Wolszczak, mechanik w firmie 
Kalchem, będącej dilerem tej marki na terenie 
woj. kujawsko-pomorskiego. 

Kalchem

MECHANIK	
OD CIĄGNIKÓW

Jacek Wolszczak, 
mechanik 
w firmie Kalchem.
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sposób i po zakończeniu okresu 
gwarancyjnego przestaje serwi-
sować maszyny. Często kończy 
się to poważnymi uszkodzenia-
mi i znacznie większymi koszta-
mi niż regularne serwisowanie 
– podkreśla Jacek Wolszczak, 
który jest zwolennikiem pracy 
w warunkach warsztatowych. 
– Kiedy klienci decydują się na 
zakup dużych maszyn, takich jak 
kombajny czy sieczkarnie, dyspo-
nują jakimiś halami czy warsz-
tatami, żeby przeprowadzić te 
naprawy. W przypadku ciągnika 
łatwiej wyposażyć rolnika w eg-
zemplarz zastępczy, a maszynę  
załadować na lawetę i przywieźć 
do nas niż jeździć nawet po kil-
ka razy do klienta – podkreśla 
pan Jacek.

	 Wąska	specjalizacja

Dobry mechanik musi się nie-
ustannie szkolić - nie inaczej jest 
w firmie Kalchem, gdzie pracu-
je łącznie ok. 20 serwisantów. 
– Wiadomo, że paleta maszyn 
Claas jest szeroka, w związku 
z czym mam za sobą bardzo wie-
le szkoleń - tylko w zeszłym roku 
poświęciłem na nie pięć tygodni. 
Trzeba jednak powiedzieć, że nie 
da się tak bogatego asortymen-
tu „ogarnąć” w stu procentach. 
Dlatego też w firmie Kalchem 
mamy węższe specjalizacje - po-
czątkowo zajmowałem się ma-
szynami zielonkowymi i kombaj-
nami, ale od 8 lat przypadają mi 
ciągniki rolnicze. Uważam, że to 
jest sukces firmy, że nie kieruje 

ludzi z serwisu do wszystkiego. 
Mimo że wydaje się, iż obszar 
działania jest mniejszy, to i tak 
nie sposób wszystko mieć w gło-
wie - potrzebna jest umiejętność 
posługiwania się dokumentacją 
techniczną, co ułatwia prace 
codzienne – twierdzi serwisant. 
A kiedy trzeba, z pomocą należy 
zwrócić się do wsparcia serwisu 
oferowanego przez Claas Pol-
ska. – Dzięki temu możemy prze-
dyskutować jakieś niewyjaśnione 
sytuacje, wymykające się stan-
dardowym receptom. To nam 
daje wsparcie z Niepruszewa. 
Nie mamy przy tym kontaktów 
z centralą Claasa w Niemczech, 
choć na pewno w codziennej 
pracy przydałby się język angiel-
ski na wyższym poziomie. Bra-
kuje jednak czasu, aby zająć się 
jego podszlifowaniem – utyskuje 
Jacek Wolszczak.

	 Praca	dla	ambitnych

Jak w takich realiach odnaj-
dują się w firmach handlowych 
typu Kalchem młode osoby znaj-
dujące się na początku swojej 
drogi życiowej? – Mamy uczniów, 
którzy rozpoczynają swoją karie-
rę w zawodzie mechanik i już zo-
stają w pracy. Wiadomo, że taki 
młody pracownik nie może ocze-
kiwać od dilera, że od razu będzie 
„głaskany”. Jeśli jednak będzie 
ambitny i konsekwentny w tym 
co robi, będzie mógł zostać od-
powiednio doceniony. Wiadomo, 
że kiedy rolnicy zaczynają swą 
pracę, przestaje to być praca od 

ósmej do szesnastej. Wiadomo, 
że maszyny które trafiają do nas 
nie są użytkowane w warunkach 
laboratoryjnych, ale to praca dla 
ambitnych. Każdy dzień w naszej 
pracy jest inny – twierdzi Jacek 
Wolszczak. – Pracuję w firmie 
Kalchem już dziesięć lat i stykam 
się z różnymi problemami. Wiem 
tylko jedno, że trzeba zawsze my-

śleć pozytywnie i jak coś wyma-
ga obsługi serwisowej, to trzeba 
iść za myślą konstruktora, co cza-
sami pomaga w rozwiązywaniu 
problemów. Nie umiałbym pra-
cować przez cały dzień na linii 
produkcyjnej, a tutaj mam ciągłe 
wyzwania – kończy. 

� Grzegorz�Antosik

W firmie Kalchem pracuje 
ok. 20 serwisasntów 
wyspecjalizowanych  
w naprawach sprzętu Claas.
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Przemysł maszyn rolniczych rozwija się bardzo dynamicznie, korzystając z różnych obszarów 
wiedzy. Ciągniki i maszyny rolnicze coraz częściej określamy jako inteligentne i dlatego mówimy 
o inteligentnym rolnictwie, albo o Rolnictwie 4.0. Używamy też angielskiego odpowiednika tej 
nazwy, czyli Smart Farming. W wydajnej eksploatacji nowoczesnych ciągników i innowacyjnych 

maszyn z pewnością przyda się wiedza. Dziś wiedza i umiejętność jej wykorzystania to 
czynnik przewagi. Ta przewaga przedkłada się na lepszy wynik produkcyjny, a ten po prostu 

na większą efektywność ekonomiczną. Warto więc studiować inżynierię rolniczą. 

Studia z tego zakresu na naszych 
uniwersytetach przyrodniczych od-
bywają się zarówno pod tradycyjną 
nazwą technika rolnicza i leśna (UP 

we Wrocławiu, UR w Krakowie), jak i nowymi 
nazwami: inżynieria systemów biotechnicz-
nych SGGW w Warszawie, inżyniera rolnicza 
(UP w Poznaniu), inżynieria rolnicza i leśna 
(UP w Lublinie), inżynieria maszyn rolniczych, 
spożywczych i leśnych oraz inżynieria precy-
zyjna w produkcji rolno-spożywczej (UWM 
w Olsztynie). Poniżej krótka informacja o tych 
kierunkach na poszczególnych uczelniach. 

Inżyniera	rolnicza	-	Wydział	
Rolnictwa	i	Bioinżynierii	Uniwersytetu	

Przyrodniczego	w	Poznaniu,	studia	I	i	II	
stopnia,	stacjonarne	i	niestacjonarne
Studenci kierunku inżynieria rolnicza 

większość zajęć mają w Instytucie Inżynierii 
Biosystemów, który studia w tym zakresie pro-
wadzi już ponad 50 lat. Ośrodek poznański 
był pierwszymi w kraju, prowadzącym studia 
wtedy pod nazwą mechanizacja rolnictwa. 

Później wraz z rozwojem przemysłu ciągników 
i maszyn rolniczych kierunek zmienił nazwę 
na technika rolnicza i leśna, a od kilka lat 
nowa nazwa kierunku to inżynieria rolnicza. 
Nowa nazwa kierunku lepiej oddaje to, co 
obecnie dzieje w obszarze techniki i techno-
logii produkcji rolniczej, czyli coraz większy 
udział zawansowanych i złożonych systemów 
mechatronicznych. Działając więc w branży 
maszyn rolniczych dobry inżynier musi mieć 
wiedzę i doświadczenie obejmujące nie tylko 
podstawy produkcji rolniczej, czy mechanikę, 
ale również elektronikę, automatykę i informa-
tykę, ponieważ nowoczesne maszyny coraz 
szybciej stają się jeżdżącymi komputerami.

Studia przygotowują absolwentów do 
użytkowania i obsługi technicznej ciągników, 
maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji 
roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej, komunal-
nej oraz w przetwórstwie płodów rolnych. 
Po studiach absolwent może pracować jako 
doradca klienta w przedsiębiorstwach han-
dlowych, być inżynierem serwisu, możesz 
prowadzić działalność usługową dla rolnic-

twa i jego otoczenia oraz przetwórstwa rolno
-spożywczego. Studia inżynierskie trwają 3,5 
roku, a magisterskie 3 semestry.

Zainteresowanym informatyką, w szczegól-
ności stosowaną w rolnictwie Instytut propo-
nuje studia na kierunku informatyka stoso-
wana, a pragnącym samodzielnie i twórczo 
wykorzystywać niekonwencjonalne źródła 
energii - kierunek ekoenergetyka. Absolwenci 
wszystkich kierunków studiów Wydziału po-
siadają kwalifikacje rolnicze! Rekrutacja na 
studia odbywa się drogą elektroniczną.

Inżynieria	systemów	biotechnicznych	
-	Wydział	Inżynierii	Produkcji,	SGGW	

w	Warszawie,	studia	I	stopnia
Kierunek inżynieria systemów biotech-

nicznych prowadzony jest na Wydziale In-
żynierii Produkcji SGGW w Warszawie od 
2015 r. jako naturalna kontynuacja kierunku 
technika rolnicza i leśna. Przedmioty rekruta-
cyjne: matematyka albo chemia, lub fizyka.

System biotechniczny w kontekście pre-
zentowanego kierunku należy rozumieć jako 

 WARTO STUDIOWAĆ 
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układ trzech wzajemnie powiązanych ze 
sobą czynników: człowiek, środowisko, ma-
szyna. Zatem inżynieria systemów biotech-
nicznych dotyczy projektowania, produko-
wania i kontrolowania procesów i obiektów, 
które funkcjonują w szeroko rozpatrywanym 
środowisku. Za obszar funkcjonowania sys-
temów biotechnicznych uznaje się zarówno 
środowisko przyrodnicze jak też systemy pro-
dukcyjne, w których poddawane są obróbce 
surowce pochodzenia biologicznego. Kieru-
nek zawiera elementy związane z konstruk-
cją, budową i eksploatacją obiektów tech-
nicznych oraz maszyn. Koncepcja kształcenia 
skoncentrowana jest na tym, aby absolwent 
kierunku był inżynierem kompetentnym, ro-
zumiejącym istotę rozwiązań inżynieryjnych 
i ich odniesienia do obiektów przyrodniczych. 

Program studiów przygotowuje wysoko wy-
kwalifikowanych specjalistów, którzy mogą być 
zatrudniani: w przemyśle maszynowym oraz 
pokrewnych, w zakładach zajmujących się 
wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jed-
nostkach projektowych, konstrukcyjnych i tech-
nologicznych oraz związanych z organizacją 

produkcji i automatyzacją procesów techno-
logicznych, w jednostkach odbioru technicz-
nego produktów i materiałów, jednostkach 
akredytacyjnych i atestacyjnych, w jednost-
kach naukowo-badawczych i konsultingowych, 
w innych jednostkach gospodarczych, admi-
nistracyjnych i edukacyjnych wymagających 
wiedzy technicznej i informatycznej.

Studia pierwszego stopnia o profilu ogól-
noakademickim na kierunku inżynieria sys-
temów biotechnicznych prowadzone są jako 
7-semestralne studia w formie stacjonarnej. 

Od 5. semestru studenci wybierają jeden 
z dwóch modułów: projektowanie maszyn 
roboczych lub systemy techniczne i informa-
tyczne. 

Technika	rolnicza	i	leśna	-	Wydział	
Przyrodniczo-Technologiczny	
Uniwersytetu	Przyrodniczego		

we	Wrocławiu,	studia	I	stopnia
Kierunek prowadzony jest na Wydziale 

Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. Studia I stop-

Interdyscyplinarne 
wykształcenie umożliwia 

absolwentom UWM w Olsztynie 
podjęcie pracy w różnych 

gałęziach branży rolniczej.

fot. UWM Olsztyn

https://www.kuhn.com.pl/


10  |  Kariera w rolnictwie

nia mają charakter studiów inżynierskich. Od 
roku akademickiego 2021/2022 planowane 
jest uruchomienie zmodyfikowanego kierun-
ku pod nazwą Agroinżynieria. Zmiany będą 
dotyczyły głównie unowocześnienia treści 
programowych w taki sposób, aby studenci 
mogli zapoznać się z nowoczesnym sprzętem 
rolniczym oraz aktualnymi technologiami wy-
korzystywanymi w rolnictwie precyzyjnym.

Kandydat na studia musi mieć zaliczony 
egzamin maturalny. W procesie rekrutacyj-
nym bierzemy pod uwagę wyniki z egzaminu 
maturalnego z następujących przedmiotów: 
języka polskiego i języka obcego oraz jednego 
z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astro-
nomia, geografia, informatyka i matematyka.

Absolwent posiada umiejętność rozwią-
zywania zróżnicowanych zadań w obszarze 
inżynierii rolniczej mającej zastosowanie za-
równo w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. 
Jest przygotowany do pracy w przedsiębior-
stwach zajmujących się dystrybucją, eksplo-

atacją i modernizacją zaplecza techniczne-
go dla rolnictwa. Jest także przygotowany 
do pracy w jednostkach administracyjnych, 
gospodarczych i doradczych, w których nie-
zbędna jest wiedza techniczna, przyrodni-
cza oraz umiejętności organizacyjne w za-
kresie wykorzystania środków technicznych 
w rolnictwie. Absolwent znajdzie zatrudnie-
nie w nowoczesnych przedsiębiorstwach 
z branży rolniczej, rolno-spożywczej i przemy-
słowej, w przedsiębiorstwach świadczących 
usługi dla gospodarstw rolnych oraz jako 
specjalista ds. dystrybucji i serwisu maszyn 
i pojazdów rolniczych.

Technika	rolnicza	i	leśna	-	Wydział	
Inżynierii	Produkcji	i	Energetyki	

Uniwersytet	Rolniczy	w	Krakowie,	
studia	I	i	II	stopnia	

Kandydat przystępujący do procesu re-
krutacji na studia stacjonarne I-go stopnia 
musi spełnić kryteria formalne, tj. posiadać 

świadectwo dojrzałości. Nabór na studia sta-
cjonarne II-go stopnia i ustalenie listy rankin-
gowej odbywa się na zasadzie konkursu ocen 
z dyplomu ukończenia studiów inżynierskich.

Absolwent studiów inżynierskich potrafi 
rozwiązywać współczesne i przyszłościowe 
zadania inżynierskie, ukierunkowane na 
potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej. 
Uzyskane zaś umiejętności w zakresie eks-
ploatacji obiektów technicznych, a także 
nadzorowania procesów oraz systemów 
produkcyjnych i eksploatacyjnych, wystę-
pujących w rolnictwie, może wykorzystać 
w przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie. 
Jest przygotowany do stosowania nowych 
technologii przetwarzania energii ze źródeł 
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. 
Posiada umiejętności z zakresu techniki, 
technologii i sterowania procesami produk-
cyjnymi, zastosowania informatyki, a także 
zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent 
posiada szczegółową wiedzę z zakresu ma-

Studia na UP w Poznaniu 
przygotowują absolwentów do 
użytkowania i obsługi technicznej 
ciągników, maszyn i urządzeń 
stosowanych w produkcji 
roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej, 
komunalnej oraz w przetwórstwie 
płodów rolnych.

Studia pierwszego stopnia 
o profilu ogólnoakademickim na 

kierunku inżynieria systemów 
biotechnicznych (SGGW 

w Warszawie) prowadzone 
są jako 7-semestralne studia 

w formie stacjonarnej.
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teriałoznawstwa, konstruowania i eksploato-
wania urządzeń technicznych stosowanych 
w rolnictwie. Korzystając z programów CAD 
potrafi samodzielnie sporządzić dokumenta-
cję projektową konstrukcji maszyn. Posiada 
umiejętności użytkowania techniki satelitar-
nej w ramach tzw. rolnictwa precyzyjnego 
(w tym programów GPS i GIS). Student ma 
możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacji 
w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych 
SEP - Grupa G1/Eksploatacja. Absolwent stu-
diów II stopnia ma także wiedzę z dyscyplin 
kierunkowych w zakresie zaawansowanego 
komputerowego wspomagania projektowa-
nia, sensoryki i analizy sygnałów, zaawanso-
wanej elektroniki i dynamiki układów mecha-
tronicznych.

Absolwent jest przygotowany do pracy na 
stanowiskach analitycznych, specjalistycz-
nych i kierowniczych w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, usługowych i doradczych rol-
nictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i le-
śnictwa, a także jednostkach gospodarczych 
i administracyjnych, w których niezbędna jest 
wiedza techniczna, rolnicza, umiejętności 
organizacyjne oraz obsługa nowoczesnego 
oprogramowania komputerowego. Ponad-
to, absolwent może pracować w zakładach 
prowadzących dystrybucję sprzętu rolnicze-
go, serwisant maszyn i ciągników rolniczych, 
w dużych gospodarstwach rolniczych oraz 
jako inżynier działów technicznych zakładów 
produkcyjnych w sektorze rolno-spożywczym. 
Może także podejmować pracę w sektorze 
energetycznym, w jednostkach samorządu 
terytorialnego, w przedsiębiorstwach pro-
dukcji biomasy i pozyskiwania energii ze 
źródeł odnawialnych. Wielu absolwentów 
prowadzi własne gospodarstwa, firmy serwi-
su technicznego, sprzedaży pojazdów oraz 
przedsiębiorstwa produkcyjne.

Inżynieria	maszyn	rolniczych,	
spożywczych	i	leśnych	-	Wydział	Nauk	
Technicznych	Uniwersytet	Warmiński-

Mazurski	w	Olsztynie,	studia	I	stopnia,	
stacjonarne	i	niestacjonarne

Kandydat uzupełnia w systemie Interneto-
we Rekrutacja Kandydatów przedmioty kwa-
lifikacyjne. Na podstawie wprowadzonych 
danych przeprowadzona będzie kwalifikacja 
na studia. Uwzględniane przedmioty pod-
czas rekrutacji to (należy dokonać wyboru 
trzech przedmiotów): biologia, chemia, fizy-
ka i astronomia, geografia, język polski, język 
obcy nowożytny, do wyboru przez kandyda-
ta) i matematyka.

Absolwent kierunku studiów inżynieria 
maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych 
potrafi identyfikować i rozwiązywać proble-
my techniki wykorzystywane w procesie 
produkcji surowców pochodzenia rolnicze-
go, pozyskiwania i przetwórstwa drewna, 
a także produkcji spożywczej. Jest przygo-
towany w zakresie stosowania nowocze-
snych technologii cyfrowych wspierających 
przemysł rolno-spożywczy i leśny. Posiada 
wiedzę na temat podstawowych procesów 
związanych z zasadami prawidłowego 
użytkowania i obsługi sprzętu technicz-

nego. Ma wiedzę o podstawowych zasa-
dach konstruowania maszyn i urządzeń 
technicznych znajdujących zastosowanie 
w pracach rolniczych i leśnych oraz w prze-
twórstwie żywności. Dysponuje wiedzą 
z zakresu wykorzystania systemów sate-
litarnych technik w monitorowaniu i ste-
rowaniu produkcją i eksploatacją maszyn 
i urządzeń technicznych.

Interdyscyplinarne wykształcenie umożli-
wia absolwentom podjęcie pracy na stano-
wiskach inżynierskich w różnych gałęziach 
produkcji. Absolwent jest przygotowany do 
podjęcia pracy we własnym gospodarstwie 
rolnym, w różnych gałęziach produkcji zwią-
zanych z przemysłem leśnym, sektorem agro-
energetycznym, stacjach obsługi i warsz-
tatach naprawczych maszyn rolniczych 
i leśnych oraz w zakładach projektowania 
maszyn, w zakładach produkcyjnych a także 
w punktach sprzedaży sprzętu techniczne-
go dla rolnictwa, leśnictwa, przetwórstwa 
żywności i innych działów gospodarki. Jest 
także przygotowany do pracy w instytucjach 
publicznych, ośrodkach badawczo-rozwojo-
wych; instytucjach zajmujących się porad-
nictwem i upowszechnianiem wiedzy oraz 
w szkolnictwie zawodowym.

Absolwenci uczelni wyższych 
są przygotowani w zakresie 

stosowania nowoczesnych 
technologii cyfrowych.

fot. UWM Olsztyn
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Inżynieria	precyzyjna	w	produkcji	
rolno-spożywczej	-	Wydział	Nauk	

Technicznych	Uniwersytet	Warmińskio-
Mazurski	w	Olsztynie,	studia	II	stopnia,	

stacjonarne	i	niestacjonarne
Kandydat na studia musi posiadać tytuł 

inżyniera oraz ukończyć studia pierwszego 
stopnia na jednym z poniższych kierunków: 
Edukacja techniczno-informatyczna, Energe-
tyka, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria 
chemiczna i procesowa, Inżynieria maszyn 
rolniczych, spożywczych i leśnych, Inżynieria 
środowiska, Leśnictwo, Mechanika i budowa 
maszyn, Mechatronika, Ochrona środowi-
ska, Ogrodnictwo, Rolnictwo, Technika rolni-
cza i leśna, Technologia drewna, Technologia 
żywności i żywienie człowieka, Zarządzanie 
i inżynieria produkcji. Głównym kryterium 
jest ranking ostatecznego wyniku studiów, 
w ramach określonego limitu miejsc.

Absolwent kierunku studiów inżynieria 
precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej 
posiada specjalistyczną wiedzę niezbędną 

do rozwiązywania złożonych problemów 
w zakresie inżynierii produkcji rolniczej 
oraz przetwórstwa spożywczego. Dysponu-
je wiedzą na temat odpadów i produktów 
ubocznych w produkcji rolno-spożywczej 
i potrafi zaplanować ich zagospodarowa-
nie. Posiada wiedzę dotyczącą źródeł ener-
gii, zasad jej wytwarzania oraz umie bilan-
sować i racjonalnie gospodarować energią 
w produkcji rolniczej i przetwórstwie spo-
żywczym. Jest wszechstronnie przygotowa-
ny do planowania i stosowania systemów 
informatycznych w zarządzaniu i logisty-
ce w produkcji rolno-spożywczej. Zdobyta 
wiedza umożliwi przyszłemu absolwento-
wi podjęcie pracy w jednostkach projekto-
wych, jednostkach obsługi rolnictwa, a tak-
że w średnich i małych przedsiębiorstwach. 
Zdobyta wiedza umożliwi przyszłemu ab-
solwentowi podjęcie pracy w jednostkach 
projektowych, jednostkach obsługi rolnic-
twa, a także w średnich i małych przedsię-
biorstwach.

Inżynieria	rolnicza	i	leśna	-	Wydział	
Inżynierii	Produkcji	Uniwersytet	
Przyrodniczy	w	Lublinie,	studia	

stopnia,	stacjonarne	i	nie	stacjonarne,	
specjalności:	technika	motoryzacyjna	

i	energetyka,	odnawialne	źródła	energii	
i	ekoenergetyka,	inżynieria	żywności

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia 
mogą ubiegać się kandydaci posiadający 
świadectwo dojrzałości. Przedmioty matu-
ralne uwzględniane w rekrutacji: język obcy 
nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: 
biologia, matematyka, chemia, fizyka i astro-
nomia, informatyka, geografia. Rekrutacja 
na studia odbywa się drogą elektroniczną.

Absolwenci kierunku studiów Inżynieria 
rolnicza i leśna są przygotowani do wykony-
wania zadań inżynierskich ukierunkowanych 
na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żyw-
nościowej i leśnej. Absolwenci zdobywają 
ogólną wiedzę techniczną z zakresu projekto-
wania maszyn i procesów technologicznych 
oraz wiedzę i umiejętności w zakresie eks-
ploatacji obiektów technicznych, ich diagno-
styki i naprawy, a także szczegółową wiedzę 
i umiejętności związane z projektowaniem 
i nadzorowaniem procesów i systemów pro-
dukcyjnych nowoczesnego rolnictwa, prze-
mysłu rolno-spożywczego i leśnictwa, eksplo-
atowaniem maszyn i pojazdów rolniczych, 
ogrodniczych oraz leśnych i spożywczych. 

Absolwent specjalności technika moto-
ryzacyjna i energetyka posiada w szcze-
gólności wiedzę i umiejętności w zakresie 
elektrotechniki i elektroniki samochodo-
wej, silników spalinowych, a także pod-
wozi i nadwozi pojazdów. Absolwenci tej 
specjalności są przygotowani do pracy na 
stanowiskach inżynierskich w różnych ga-
łęziach produkcji, szczególnie w tych, które 

UP we Wrocławiu od roku 
akademickiego 2021/2022 

planuje uruchomienie 
kierunku Agroinżynieria.

Studia I stopnia na UP  
we Wrocławiu mają charakter 
studiów inżynierskich.

fot. UP Wrocław
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realizują zadania produkcyjne i eksploatują 
nowoczesne zautomatyzowane urządzenia 
techniczne w rolnictwie i leśnictwie, energe-
tyce, inżynierii środowiska oraz transporcie 
i spedycji. Mogą podjąć pracę w zakładach 
produkcyjnych i naprawczych maszyn rolni-
czych, ogrodniczych oraz leśnych, w firmach 
transportowych i spedycyjnych, w zakła-
dach naprawczo-usługowych i serwisach 
samochodowych. 

Absolwent specjalności odnawialne źró-
dła energii i ekoenergetyka posiada spe-
cjalistyczną wiedzę z zakresu produkcji bio-
paliw, roślin energetycznych, odnawialnych 
źródeł energii, a także umiejętności projekto-
wania technologii przetwarzania surowców 
rolniczych, spożywczych i leśnych na cele 
energetyczne. Absolwenci są przygotowani 
do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących 
się produkcją biomasy, pozyskiwaniem ener-
gii ze źródeł odnawialnych i obrotem energią 
na rynkach lokalnych, a także przedsiębior-
stwach produkcji urządzeń i systemów OZE. 

Absolwent specjalności inżynieria żyw-
ności zdobywa specjalistyczną wiedzę 

z zakresu przetwórstwa owoców 
i warzyw, surowców zwierzęcych i innych 
produktów rolniczych oraz wiedzę i umie-
jętności projektowania procesów technolo-
gicznych przetwórstwa żywności, ich pro-
wadzenia oraz optymalizacji. Przygotuje to 
absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach 
i instytucjach zajmujących się przetwór-
stwem oraz obrotem żywności.

Absolwent kierunku inżynieria rolnicza 
i leśna może podjąć pracę również w szkol-
nictwie zawodowym oraz organach admini-
stracji samorządowej i państwowej, których 
zakres działania jest związany z rolnictwem 
i energetyką. Absolwenci są również przy-
gotowani do pracy we własnych gospodar-
stwach rolnych, a także do organizowania 

i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych 
i doradczych w zakresie rolnictwa, leśnictwa, 
przetwórstwa rolno-spożywczego, motoryza-
cji i energetyki. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
absolwent ma możliwość kontynuacji kształ-
cenia się na studiach drugiego stopnia na 
kierunkach pokrewnych, np. transport i logi-
styka, inżynieria przemysłu spożywczego. 

Opracowanie�na�podstawie�materiałów�
z�poszczególnych�ośrodków�akademickich

Prof.�dr�hab.�Jacek�Przybył
Instytut�Inżynierii�Biosystemów

Uniwersytet�Przyrodniczy�w�Poznaniu

Najnowsze zdobycze techniki 
rownież trafiają w ręce 

studentów Inżynierii Rolniczej. 
Na zdjęciu: Uniwersytet 

Rolniczy w Krakowie.

fot. UP Kraków

Firma CLAAS Polska z rodzinnymi wartościami, tworzy środowisko kształtowane przez wzajemny szacunek, dający przestrzeń 
do indywidualnego rozwoju.

Nasi Dealerzy to stabilne firmy z wieloletnim doświadczeniem w branży rolniczej, pracodawcy, którzy gwarantują stabilną pracę 
wraz z ciągłym, systematycznym rozwojem.

claas.pl

Zaufaj silnej marce.
Dołącz do Zespołu Serwisantów maszyn CLAAS.

Dołącz do rodziny CLAAS.

https://www.claas.pl/
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Największy polski i czołowy europejski producent elementów złącznych hydrauliki siłowej 
dedykowanej również dla rolnictwa, firma Bemix z Więcborka koło Sępólna Krajeńskiego 

w woj. kujawsko-pomorskim, jest prekursorem na lokalnym rynku pracy. Producent, którego 
znakiem rozpoznawczym jest duży potencjał wytwórczy, a także nowoczesny i bogato 

wyposażony park maszynowy, ma szeroko otwarte drzwi dla szukających pracy… kobiet. 

Nowoczesne maszy-
ny, w tym liczne 
automaty tokarskie 
i obrabiarki CNC, 

zaawansowane technologie pro-
dukcji, obejmujące m.in. galwa-
nizację czy precyzyjną obróbkę 
cieplną i plastyczną, pozwalają 
firmie realizować nawet naj-
bardziej wymagające zadania 
z branży hydrauliki siłowej. Posia-
dane maszyny i sprzęt pomiaro-
wy zapewniają wykonanie zamó-
wień ściśle według uzgodnień, 
przy zachowaniu najwyższych 
standardów jakości, co stanowi 
jeden z priorytetów przedsiębior-
stwa. – Naszą siłą jest przede 
wszystkim jakość oferowanych 
produktów, za czym oczywiście 
podąża odpowiednia obsługa 
klienta. Pracowaliśmy wiele lat, 
by to osiągnąć, nie chcieliśmy 

być firmą, której produkty kupu-
je się tylko ze względu na cenę. 
Cieszy nas, że klienci doceniają 
wysoką jakość naszych wyrobów 
nie tylko w kraju. Bemix rozwija 
bowiem sprzedaż na wielu ryn-
kach europejskich, a eksport 
stanowi obecnie 60% całego 
wolumenu sprzedaży. Najbar-
dziej znaczącą sprzedaż odno-
towujemy w Niemczech i we 
Francji, ale jesteśmy też w in-
nych krajach, których przybywa. 
Nowymi rynkami są na przykład 
Portugalia, Hiszpania, Wielka 
Brytania czy Włochy, co w wy-
padku tego ostatniego kraju jest 
dla nas szczególnie istotne, jeśli 
weźmie się pod uwagę, że ten 
rynek „stoi” producentami czę-
ści zamiennych i podzespołów – 
podkreśla Benedykt Mieszczak, 
prezes zarządu firmy Bemix.

	 Profesjonalistki	
	 w	każdym	calu

Jednym z elementów niezbęd-
nych do zachowania wysokiej 
jakości produkcji jest oczywiście 
wykwalifikowana, a przy tym 
stabilna kadra pracowników. 
Kadra zabezpieczająca z powo-
dzeniem rosnący popyt na pro-
dukowane wyroby, świadczący 
o bardzo dużym zainteresowa-
niu klientów m.in. wprowadzony-
mi w roku ubiegłym przewodami 
rurowymi - prostymi i giętymi 
w trzech osiach, zaopatrzony-
mi w końcówki kuliste, pierścień 
z nakrętką, końcówki z gwintem 
i oczkowe, które mogą być łączo-
ne z wężami. Kadra, w której nie 
trzeba posiłkować się pracow-
nikami pochodzącymi z zagra-
nicy. – W firmie pracuje jedna 

osoba pochodząca z Gruzji i jed-
na z Niemiec. I to wszystko. A z 
problemem braku pracowników 
na rynku, z czym borykaliśmy 
się rok - dwa lata temu, poradzi-
liśmy sobie w inny, nieco nowa-
torski sposób. Podjęliśmy słuszną 
z perspektywy czasu decyzję, 
aby do obsługi wielu maszyn 
pracujących automatycznie, za-
trudnić kobiety. Jest ich już około 
60 i cechują się wysokim profe-
sjonalizmem. Sprawdzają się na 
tyle dobrze, że panie już nawet 
zarządzają halami i gniazdami 
automatów, a jedna z nich trafiła 
do wymagającego pracy z apte-
karską dokładnością działu kon-
troli jakości. W efekcie zniknął 
nam deficyt zatrudnienia – wyja-
śnia Benedykt Mieszczak. 

�
� Grzegorz�Antosik

KOBIETY 
 NA PRODUKCJI

Bemix
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Coraz bardziej rosną 
wymagania wobec 
pracowników. Firmy 
poszukują dobrze wy-

kwalifikowanych inżynierów, od 
których oczekują przekroczenia 
typowego modelu kształcenia. 
Inżynierskie kompetencje nie 
powinny zatem opierać się wy-
łącznie na głębokiej, aczkolwiek 
dosyć wąskiej specjalizacji tech-
nicznej. Inżynier nowej generacji 
łączy wiedzę z zakresu nauk ści-
słych (automatyki, mechatroniki, 
robotyki oraz programowania) 
z umiejętnościami wychodzący-
mi poza kompetencje typowo in-
żynierskie.

	 Umiejętność	pracy		
zespołowej	i	projektowej

W dzisiejszych czasach rozwój 
umiejętności interpersonalnych 
i efektywna komunikacja są rów-
nie ważne, jak wiedza specjali-
styczna. Inżynierowie przyszłości 
powinni posiadać zdolność efek-
tywnej pracy w każdej sytuacji, 
także przy użyciu narzędzi wirtu-
alnych. Kluczem do sukcesu jest 
otwartość na nowości i innowa-
cje, zarówno w zakresie swojej 
dyscypliny, jak i w grupie, w któ-
rej pracują. Szczególnie ważna 
jest efektywna komunikacja po-
między członkami zespołu oraz 
poszczególnymi działami.

	 Program	rozwoju	
kompetencji	inżyniera

Współcześni inżynierowie, 
wychodząc naprzeciw ciągle 
rosnącym wymaganiom praco-
dawców, a jednocześnie zaspo-
kajając własną potrzebę rozwoju 
i nabywania nowych umiejętno-
ści, samodzielnie finansują sobie 
szkolenia. Również system edu-
kacji realizowany na studiach 
wyższych uwzględnia dynamicz-
ną sytuację na rynku pracy, do-
stosowując się do kształcenia 
nowych wykwalifikowanych pra-
cowników. Szkolenia opierają się 
głównie na pracy w grupie oraz 
wspólnych zadaniach, dzięki 
którym inżynierowie przyszło-
ści uczą się, jak zarządzać pro-
jektami, delegować obowiązki, 
rozwiązywać problemy, prze-
konywać i motywować innych. 
Inwestycja w rozwój osobisty 
podnosi wartość pracownika 
na rynku pracy, dlatego firmy, 
aby pozyskać tych najbardziej 
kompetentnych specjalistów, po-
winny opracować profesjonalny 
plan rozwojowy dla inżynierów, 
który umożliwi sukcesywne 
wdrażanie zdobytych przez nich 
umiejętności. Ważne, aby zmia-
na dotyczyła rozwoju kompeten-
cji po obu stronach. 

MV

Rozwój przemysłu stawia przed współczesnymi inżynierami 
nowe wyzwania. W świetle zachodzących zmian na rynku 
pracy firmy potrzebują nowego typu specjalisty, który 
oprócz kompetencji technologicznych powinien posiadać 
dobrze rozwinięte umiejętności miękkie.

INŻYNIER 
PRZYSZŁOŚCI

TM

IOWSERVICE
Professional service

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. 
Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

Zamawiaj online: parts@carraro24.com

oryginalne części CARRARO
autoryzowany serwis

carraro24.com

http://carraro24.com/
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Prezentujemy kilka uwag i sugestii, 
które mogą być pomocne w trakcie 
ubiegania się o pracę. Aby uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje 

warto sięgnąć do internetu. Podobnie jak 
w wielu innych dziedzinach, również w tym 
zakresie sieć oferuje bowiem całkiem po-
kaźną porcję wiedzy i porad poświęconych 
tej tematyce, w tym jak napisać dobre i rze-
telne CV (Curriculum Vitae), czyli życiorys, 
czy tzw. list motywacyjny, i jak korzystnie 
wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Co wy-
daje się oczywiste, kandydat chce się zapre-

zentować czy to w CV, czy podczas rozmowy, 
w jak najlepszym świetle, jednak nigdy nie 
warto wprowadzać przyszłego pracodawcy 
w błąd, podając nieprawdziwe informacje. 
Kłamstwo ma krótkie nogi i doświadczo-
ny specjalista od rekrutacji na podstawie 
odpowiedzi na kolejne pytania często jest 
w stanie wychwycić je od razu. Odnosi się to 

także do CV, które także można łatwo zwe-
ryfikować podczas rozmowy. Jeśli nawet uda 
się podkolorować swój wizerunek, prędzej 
czy później samo życie - w razie podjęcia 
pracy - ujawni jego nierzetelność, co na pew-
no nie wpłynie pozytywnie na relacje z pra-
codawcą, a być może posłuży nawet jako 
podstawa do zwolnienia.

	 Stały	zestaw

Choć każda rozmowa kwalifikacyjna może 
mieć inny przebieg, jest szereg pytań, któ-
re zadawane są raczej zawsze, co pozwala 
przygotować się do odpowiedzi. Można za-
tem spodziewać się pytania o znajomość fir-
my, w której ubiegamy się o pracę, i motywy, 
dla których chcemy w niej pracować. Osoby 
zmieniające pracę nie może też zaskoczyć 
pytanie o osiągnięcia i sukcesy na poprzed-
nim stanowisku pracy oraz o powody odej-
ścia z dotychczasowego miejsca zatrudnie-
nia. W większości wypadków odbywa się 
ono na zasadzie rozwiązania umowy o pra-
cę „za porozumieniem stron” lub „nieprze-
dłużenia umowy”, choć w praktyce powody 
bywają różne. Jeśli leżą częściowo po stro-
nie osoby aplikującej, powinna to wyjaśnić 
w „dyplomatyczny” sposób, by nie sprawić 
wrażenia, że może być źródłem konfliktów 

ROZMOWA 

KONTROLOWANA
Niezależnie od branży, zawodu czy 
stanowiska często decydujące znaczenie 
w procesie aplikacji do upatrzonej pracy 
ma rozmowa kwalifikacyjna. Dlatego, 
choć trudno do końca przewidzieć, jak 
się potoczy, warto się do niej starannie 
przygotować, by jak najmniej pozostawić 
przypadkowi i w maksymalnym 
stopniu kontrolować jej przebieg.

W rozmowie kwalifikacyjnej 
należy raczej podkreślać 
atuty, a wady przedstawiać 
jako cechy, których jesteśmy 
świadomi i z którymi staramy 
się walczyć. 

https://agromix.agro.pl/


Kariera w rolnictwie  |  17

czy niezadowolenia również w nowej pracy. 
Z drugiej strony nie należy też zbyt mocno 
krytykować (poza ewidentnymi przypadkami 
łamania prawa) i narzekać na dotychczaso-
wego pracodawcę, nawet jeśli rozstanie na-
stąpiło z jego powodu.

W dalszej kolejności może paść pytanie 
o oczekiwania względem nowego miejsca 
pracy, w tym także finansowe. Co do tego 
ostatniego, nie należy się ani za bardzo kry-
gować, ani też wysuwać zbyt wygórowanych 
żądań i najlepiej zrobić wcześniej rozezna-
nie rynkowe w tym zakresie, względnie jako 
wyjście potraktować swoje dotychczasowe 
zarobki (o ile ich wysokość nie była powo-
dem zmiany pracy). Na pewno pojawi się 
też pytanie o słabe i mocne strony kandyda-
ta. W tym wypadku należy wystrzegać się 
skrajności, bo nie chodzi o to, by wystawić 
sobie słodką laurkę albo z drugiej strony 
roztrząsać swoje niedostatki. Należy raczej 
podkreślać atuty, a wady przedstawiać jako 
cechy, których jesteśmy świadomi i z którymi 
staramy się walczyć. Uczciwość jest zawsze 
dobrze odbierana.

	 Warto	zapytać

Choć rozmowa kwalifikacyjna służy głów-
nie poznaniu możliwości, charakteru i pre-
dyspozycji kandydata na dane stanowisko, 
nie oznacza jednak jedynie jego odpytywa-
nia. Ubiegający się o zatrudnienie może 
i nawet powinien pytać o różne rzeczy, co 
podkreśli jego zainteresowanie oferowaną 
pracą. Na tym etapie nie należy jednak 
przesadzać z dociekliwością, bo w niektó-
rych przypadkach może to odnieść odwrot-
ny skutek. Z uzgodnieniem szczegółów warto 
poczekać, gdy padnie konkretna propozycja 
pracy. Choć z drugiej strony nieprecyzyjne od-
powiedzi osoby rekrutującej czy jej nerwowa 
reakcja na pytania powinny z kolei kandydato-
wi dać do myślenia o intencjach pracodawcy.

Ważne, aby nie pytać o coś, co już wcze-
śniej w rozmowie zostało wyjaśnione lub po-
dane do ogólnej wiadomości lub co kandy-
dat powinien wiedzieć, bo to będzie oznaką 
roztargnienia czy wręcz bezmyślności. Mając 
to na uwadze, podczas pierwszej rozmowy 
można np. zapytać o dalsze etapy procesu 

rekrutacji, o ewentualną konieczność uzupeł-
nienia dokumentacji na temat własnej osoby 
i kariery, o dodatkowe obowiązki na danym 
stanowisku i wymagane kompetencje, spo-
soby rozliczania z wykonywanych zadań, 
warunki pracy, współpracowników i przeło-
żonych, sposoby zarządzania oraz o bardziej 
szczegółowe informacje o firmie i jej działal-
ności. Wbrew pozorom pytania służą nie tyl-
ko kandydatowi, lecz także pozwalają lepiej 
zorientować się pracodawcy w kwestii ocze-
kiwań i priorytetów osoby aplikującej. 

SS

Odpowiadaj	„z	głowy”

Na zadawane pytania wypada odpowiadać „z głowy”, nawet jeśli wcześniej się ich spodziewaliśmy 
i mamy przygotowany szkic odpowie-dzi. Jeśli chodzi o swoje pytania do pracodawcy, nie będzie grzechem posłużenie się „ściągą”. Można też notować interesujące informacje uzy-skane podczas rozmowy, które mogą łatwo ulecieć z pamięci, zwłaszcza gdy aplikuje się w kilku firmach.

https://agromix.agro.pl/
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W finale w szranki 
stanęli laureaci 
VII edycji konkur-
su Młody Mecha-

nik na Medal organizowanego 
przez Polską Izbę Gospodarczą 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych, 
którzy przez cały rok przygotowy-
wali się do tych zmagań pod kie-
runkiem dr Mirosława Czechlow-
skiego będącego pracownikiem 
Katedry Inżynierii Biosystemów, 
a jednocześnie pełniącego funk-
cję eksperta w WorldSkills Poland.

	 Trzy	konkurencje

W trakcie finału zawodnicy: 
Miłosz Augustyn, Piotr Bryszak 
i Marek Wiącek musieli zmie-
rzyć się z trzema zadaniami 
związanymi z obsługą, diagno-
styką i naprawą maszyn rolni-
czych.

Pierwsza z konkurencji doty-
czyła pomiaru wydatku pompy 
hydraulicznej w ciągniku Steyr 
4100 Multi. Jednak wcześniej 
zawodnicy musieli zlokalizować 
i usunąć usterkę polegającą na 
zwarciu w obwodzie czujnika 
prędkości obrotowej wału korbo-
wego silnika. W drugim zadaniu 
finaliści mieli zainstalować pasy 
napędzające zgniatacz pokosów 
w kosiarce Pöttinger Nova Cat 
302 RBC, a sedno zadania po-

legało na dokonaniu regulacji 
osiowości kół pasowych oraz rol-
ki napinającej. Trzecie zadanie, 
polegało na się wykonanie próby 
kręconej w siewniku Pöttinger 
Terrasem C4 Artis.

Za każde z zadań można było 
uzyskać maksymalnie 20 punk-
tów, a do punktacji uzyskanej 
w Poznaniu zawodnikom doli-
czono punkty zdobyte podczas 
dwóch pierwszych zadań fina-
łu zrealizowanych 4 września 
w Warszawie, podczas szkolenia 
w firmie Bosch Rexroth. 

	 Reprezentant	Polski	
	 wyłoniony

Po podliczeniu wszystkich 
punktów okazało się, że bez-
sprzecznym zwycięzcą finału 
jest Marek Wiącek, który zdobył 
84 punkty ze 100 możliwych 
do zdobycia. Drugie miejsce 

zajął Miłosz Augustyn, który 
zgromadził 60 punktów, a na 
najniższym podium stanął Piotr 
Bryszak, który przegrał rywali-
zację o drugie miejsce zaledwie 
jednym punktem.

Dzięki temu zwycięstwu Ma-
rek Wiącek dołączył do polskiej 
reprezentacji na konkurs Euro-

Skills 2020, który ze względu 
na pandemię COVID-19 został 
przesunięty z września br. na 
styczeń 2021 r. Na zawodach 
w Grazu (Austria) nasz kraj re-
prezentować będzie 17 zawod-
ników startujących w 16 konku-
rencjach. 

� MV

Na zdjęciu poniżej: 
Józef Dworakowski, prezes 

PIGMiUR oraz (od lewej) 
Miłosz Augustyn, Marek 

Wiącek, Piotr Bryszak.

EuroSkills

WYNIKI 
KRAJOWEGO

FINAŁU
17 września w Katedrze Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu odbył się finał eliminacji, którego zwycięzca będzie reprezentował 

nasz kraj na zawodach EuroSkills 2020 w konkurencji technika maszyn 
rolniczych i budowlanych.

Marek Wiącek – 
zwycięzca eliminacji 

EuroSkills 2020.
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Dostałeś zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną? 
Pamiętaj, że pierwsze wrażenie jest istotną 
częścią ogólnej oceny kandydata. Mimo wysokich 
kwalifikacji i sporego doświadczenia nieodpowiedni 
strój może znacząco obniżyć Twoje szanse na 
zdobycie posady. Zatem przygotowując się do 
rozmowy o pracę, dobrze zastanów się, w co 
się ubrać.

	ADEKWATNIE	DO	SYTUACJI
Stosowny ubiór buduje profesjonalny wizerunek, dlatego 

strój na rozmowę kwalifikacyjną powinien być dostosowany do 
branży, polityki firmy, charakteru pracy oraz stanowiska, o które 
się ubiegasz. Do najpopularniejszych stylów służbowych należą: 
business attire, business smart i business casual.

	NATURALNIE	I	SKROMNIE
Przygotowując stylizację na rozmowę o pracę, zadbaj, 

aby poszczególne elementy ze sobą współgrały. Postaw na 
niewymuszoną elegancję, gust, wyczucie i schludność. Pamiętaj 
o dopasowaniu fasonu i rozmiaru do Twojej sylwetki. Unikaj dużych 
dekoltów, mocnego makijażu, intensywnego zapachu perfum, 
nadmiaru biżuterii oraz krzykliwych, jaskrawych kolorów lub 
wzorów. Wskazane są wszelkie neutralne, stonowane barwy, takie 
jak granat, beż, brąz. Dodatki należy dobrać tak, aby były jedynie 
akcentem eksponującym strój.

	WŁASNE	UPODOBANIA
Twój wygląd świadczy o profesjonalizmie oraz szacunku do 

rozmówcy, dlatego warto skompletować odpowiedni strój, 
dostosowany zarówno do firmowego dress code’u, jak i własnych 
upodobań, tak, aby czuć się komfortowo i dobrze. Ubiór podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej powinien także odzwierciedlać osobisty 
styl i podkreślać naturalne atuty.

	POZYTYWNE	NASTAWIENIE
Odpowiednio skompletowany strój i dodatki z pewnością 

zrobią wrażenie na rekruterze bądź przyszłym pracodawcy oraz 
gwarantują większą szansę na zdobycie posady. Schludny ubiór 
pokazuje zaangażowanie kandydata w proces rekrutacji. Nie 
zapomnij jednak o uśmiechu i pogodnym usposobieniu.

Pierwsze	wrażenie	kluczem	do	sukcesu

JAK UBRAĆ SIĘ NA  

ROZMOWĘ	KWALIFIKACYJNĄ

TM

IOWSERVICE
Professional service

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. 
Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

Zamawiaj online: parts@spicer24.com

oryginalne części DANA SPICER
autoryzowany serwis

spicer24.com

https://spicer24.com/pl/
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Nie brak w całym kraju szkół, które z powodzeniem kształcą specjalistów w branży rolniczej. Nie znaczy 
to jednak, że wyłącznie świadectwo czy dyplom ukończenia szkoły lub uczelni o takim profilu stanowią 
klucz do sukcesu. W szeroko pojętym sektorze rolnym działają ludzie wielu profesji i pasji - jedną z nich 

jest Karolina Dworakowska-Matuszewska, odpowiadająca za marketing w wielkopolskiej firmie Agromix, 
importera maszyn Krone i Trioliet oraz dystrybutora maszyn Amazone czy Manitou.

Proszę	na	początek	przybliżyć	
swoje	wykształcenie	i	elementy	
kariery	zawodowej.

Studiowałam dwa kierunki: anglistykę 
i dziennikarstwo. Moim pierwszym miejscem 
pracy, jeszcze w czasach studenckich, było 
radio. Zaraz po studiach rozpoczęłam pracę 
w gazecie regionalnej więc początki mojej 
zawodowej ,,kariery” były ściśle związane 
z dziennikarstwem. Oprócz tego zaraz po 
maturze, przez jakiś czas pracowałam w re-
stauracji w Irlandii jako zastępca menadżera.

Na	pierwszy	rzut	oka	to	profesje	dość	
znacznie	oddalone	od	rolnictwa.	Co	
zatem	stało	się,	że	dołączyła	Pani	do	
zespołu	firmy	Agromix?	Jakie	argumenty	
zdecydowały	o	tym,	że	podjęła	Pani	
właśnie	tutaj	swoją	pracę?

Przyznam, że praca reportera w gazecie nie 
należy do najłatwiejszych. Wiąże się z dużą 
dyspozycyjnością o każdej porze dnia czy 
nocy, a nie ukrywam, że ze względu na róż-
ne obowiązki stało się to dla mnie uciążliwe. 
A od kiedy pamiętam pracowałam w firmie 
Agromix, tak dorywczo. Oczywiście najczę-
ściej w okresie wakacji, podczas żniw, kiedy 
nasza firma funkcjonuje od rana do wieczora. 
Jakoś tak naturalnie stało się to, że zaczęłam 
pracować tu na stałe. A że już wcześniej po-
magałam przy organizacji różnych eventów, 
nie tylko firmowych, zdecydowałam się na 
przenosiny z mediów do marketingu.

W	Pani	przypadku	podjęcie	pracy	
w	firmie	Agromix	związane	jest	także,	
z	niejednokrotnie	trudnym	na	gruncie	
polskim,	wprowadzaniem	do	firmy	
drugiego	pokolenia…

Oczywiście nie ukrywam tego, że jestem 
związana emocjonalnie z firmą, bo trudno nie 
być, jeżeli od małego widziałam zaangażo-
wanie taty (Józefa Dworakowskiego, prezesa 
spółki Agromix - przyp. red.) w rozwój firmy. 
Nie jest to dla mnie zwykłe przychodzenie do 

biura na 8 godzin. Praca z rodzicem zawsze 
jest trudniejsza, bo dochodzi właśnie to emo-
cjonalne związanie. Niejednokrotnie częściej 
dochodzi do wymiany zdań i poglądów na róż-
ne tematy, ale na końcu prawie zawsze jest 
konsensus. W takiej sytuacji po prostu trud-
niej się odpuszcza, bo zależy o wiele bardziej.

Jaka	jest	w	tym	wypadku	„recepta	na	
sukces”?	Czy	wiąże	się	z	uczestnictwem	
w	procesie	zarządzania	firmą?

Karolina Dworakowska-Matuszewska, 

odpowiadająca za marketing 

w wielkopolskiej firmie Agromix.

Od	czego	Pani	
zaczynała	w	firmie?	Jaki	
obecnie	wygląda	ten	
zakres	obowiązków?

Zaczynałam od dyżurowaniu 
przy telefonie w czasie żniw. Po-
tem szeroko rozumiany marketing. 
Zajmuję się wizerunkiem firmy, 
wszelkimi reklamami, jestem odpo-
wiedzialna za organizację różnego 
rodzaju wydarzeń firmowych, od 
małych imprez lokalnych do wystaw 
i targów ogólnopolskich. Oprócz 
tego odpowiadam oczywiście za 
kontakty z mediami, w tym z prasą.

W FIRMIE 
 OD	MAŁEGO

Agromix

https://www.pigmiur.pl/
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W zarządzaniu firmą nie uczestniczę. Mam 
swoje zajęcia, swoje zadania do wykonania 
i staram się je wypełniać jak najlepiej. Mam 
nadzieje, że mój tata w dobrym zdrowiu bę-
dzie mógł zarządzać firmą jak najdłużej. Nie 
ma określonej recepty na sukces, u każdego 
będzie to wyglądało inaczej i nie ma tu żad-
nych złotych rad. Faktem jest, że jest to trud-
na sprawa w każdej firmie, nie tylko w naszej 
branży. Każde pokolenie ma inne spojrzenie 
na świat, inny pomysł na prowadzenie firmy. 
Czasy się zmieniają.

Praca	w	firmie	o	takim	profilu	nie	
jest	na	pewno	spokojnym	zajęciem	
wykonywanym	między	godz.	8	a	16.	Jak	
odnajduje	się	Pani	w	takim	trybie	pracy?

Ja chyba inaczej bym nie potrafiła. Taki 
urzędowy tryb pracy jest kompletnie nie dla 
mnie. Musi się coś dziać, inaczej się męczę, 
wiec taka praca odpowiada mi w stu procen-
tach. Przede wszystkim dzięki pomocy ze stro-
ny mojej mamy, a przy tym babci, mogę po-
godzić wszystko. Grunt to dobra logistyka, no 
i dzięki Bogu za internet, maile oraz telefony.

W	jaki	sposób	może	Pani	zdyskontować	
w	swojej	bieżącej	pracy	zdobyte	
wcześniej	doświadczenia?

Praca w mediach dała mi naprawdę dużo. 
Tam nauczyłam się pracy pod presją czasu. 
Z kolei w restauracji nauczyłam się organiza-
cji pracy. Przychodząc od szkoły podstawowej 
do dorywczych prac w naszej firmie zobaczy-
łam jak to wszystko działa. Poznałam pracę 
w rolnictwie w najgorętszym okresie roku, 
przez co później już mało co mogło mnie za-
skoczyć. Każde nawet najmniejsze doświad-
czenie coś wniosło w moje dorosłe życie i w 
wykonywaną pracę.

Magazyn	„Kariera	w	Rolnictwie”	trafia	
do	młodych	ludzi,	stojących	często	
przed	decyzją	o	wyborze	przyszłego	
pracodawcy.	A	zatem,	co	ważnego	z	tej	
perspektywy,	może	zaoferować	firma	
Agromix	absolwentom	studiów	i	szkół	
średnich	o	profilu	rolniczym?

Po pierwsze stabilizację. Widzę dziś mło-
dych ludzi, którzy co pól roku zmieniają miej-
sce pracy i nie uważam, żeby to było dla nich 

tak do końca dobre. Fajnie jest zdobywać do-
świadczenie, ale też myślę, że pewna praca 
to dziś bardzo ważna rzecz. W tej chwili pra-
codawcy mają dużo trudniej niż pracownicy. 
Trudno teraz o dobrego pracownika, więc 
pracodawcy starają się pozyskać tych naj-
lepszych. Są dziś duże możliwości, ale tylko 
w pewnych i stabilnie działających firmach 
można układać sobie przyszłość.

Na	koniec	naszej	rozmowy	zapytam,	jakie	
są	Pani	pasje,	zainteresowania,	ale	te	nie	
związane	z	pracą?

Jestem spikerem na zawodach żużlowych 
- zajmuję się tym po prostu z pasji. Bardzo 
lubię też kino, filmy i wszystko co jest z tym 
związane. Uwielbiam również chodzić na 
koncerty. Interesuje się wystrojem wnętrz, 
hobbystycznie też trochę projektuję, ale wy-
łącznie dla siebie. Kocham również podró-
żować i mam nadzieję, że kiedyś będę mieć 
czas i możliwości, na więcej. Poza tym z ro-
dziną bardzo chętnie grywam w planszówki.

Dziękujemy	za	rozmowę.

https://www.pigmiur.pl/
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OKREŚLENIE	TEMATU
Precyzyjnie sformułuj temat, tak aby był on jasny dla wszystkich 

słuchaczy. Wyszczególnij najważniejsze części przemówienia i na 
ich podstawie buduj wypowiedź. Przed każdym wystąpieniem 
przygotuj czytelny plan, który logicznie uporządkuje wszystkie 
skumulowane myśli. Dobrze sporządzony schemat mowy umożliwi 
przejrzyste przedstawienie poruszanego problemu i ułatwi 
publiczności jego zrozumienie. 

SŁOWNICTWO
Buduj poprawne pod względem gramatycznym zdania. 

Używaj prostego słownictwa, unikaj trudnych, rzadko słyszanych 
sformułowań utrudniających przyswojenie przedstawianych 
informacji. Zadbaj o właściwą wymowę. Dobór odpowiedniego 
słownictwa wpływa na jakość przemówienia i odbiór przez 
słuchaczy. Niepoprawne wysławianie wywołuje nieprzychylność ze 
strony publiczności. 

PORADNIK  
     MÓWCY

Umiejętność wystąpień publicznych to jeden 
z popularniejszych wymogów wyszczególnianych 
przez pracodawcę w procesie rekrutacji. Nauka 
sztuki mówienia jest zatem kompetencją 
niezbędną na drodze do osiągnięcia sukcesu 
zawodowego. Wśród wielu różnych możliwości 
szkoleń (książki, filmy) największe rezultaty dają 
praktyczne, regularne ćwiczenia. Pomocne 
w opracowaniu efektywnego przemówienia 
jest właściwe przygotowanie przeprowadzone 
według poniżej przedstawionych kroków: 

MOWA	CIAŁA
Przemawiaj tak, aby twoja mowa ciała była zgodna z treścią, 

jaką prezentujesz. Niewłaściwa postawa nasila tremę, a ponadto 
wzbudza wśród słuchaczy poczucie nieprawdziwości przekazu 
i odwraca ich uwagę od prezentowanego problemu. 

POMOCE	WIZUALNE
Wsparcie wystąpienia właściwie dobranymi pomocami wizualnymi 

pomaga publiczności zrozumieć skomplikowane kwestie, które 
trudno przekazać tylko za pomocą słów. Prezentacje, tablice, 
rekwizyty wzmagają ciekawość i ułatwiają zapamiętywanie. 
Wykorzystuj dostępne urozmaicenia z umiarem, podkreślając jedynie 
najważniejsze punkty wypowiedzi, gdyż nadmiar niepotrzebnych 
wizualizacji ostatecznie doprowadza słuchaczy do znużenia. 

OPANUJ	STRES
Dla wielu wystąpienia publiczne wiążą się z nadmiernym 

stresem. Brak pewności siebie utrudnia koncentrację i uniemożliwia 
realizację zaplanowanego wcześniej schematu wypowiedzi. Opanuj 
emocje i skup się na przedstawianiu ustalonych zagadnień. 

ODPOWIEDNI	WYGLĄD
Zadbaj o właściwy strój. Nieodpowiednio dobrany strój wzmocni 

tremę i odciągnie uwagę słuchaczy od przemówienia. Unikaj 
krzykliwych, rozpraszających uwagę ubrań. Pamiętaj także 
o wygodnym obuwiu. 

CZAS
Zapanuj nad długością wystąpienia. Podziel przemówienie na 

trzy części: wstęp, rozwinięcie, zakończenie i zgodnie z wcześniej 
ustalonym planem wypowiedzi dopasuj długość każdej z nich tak, 
aby nie była ona przytłaczająca dla słuchaczy. Nadmiar informacji, 
czy zbędnych anegdotek wywoła efekt odwrotny od zamierzonego, 
dlatego spróbuj dostosować czas adekwatnie do poruszanych 
problemów, przeplatając wymagające pełnej koncentracji wątki 
z przyjemniejszymi kwestiami. 
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JAK STWORZYĆ 
MARKĘ OSOBISTĄ
NA STUDIACH I W SZKOLE?

	 Mój	obraz	w	sieci

Koniecznie zweryfikuj in-
formacje, które są dostępne 
o Tobie w Internecie. Postaraj 
się zmienić lub usunąć te treści, 
które mogą negatywnie wpły-
nąć na Twój wizerunek, a tym 
samym przeszkodzić w zdoby-
ciu pracy. Zadbaj też o swoje 
portale społecznościowe. Unikaj 
publicznego udostępniania nie-
przyzwoitych, wulgarnych zdjęć 
oraz wypowiedzi w kierunku in-
nych internautów. Chwalenie się 
nieodpowiednimi, nieodpowie-
dzialnymi zachowaniami  (np. 
oszukiwanie na egzaminie czy 
udawanie chorego) z pewnością 
nie spodoba się przyszłemu pra-
codawcy.

	 Rekomendacje

Wykorzystaj Internet do roz-
woju. Buduj osobistą wiarygod-
ność. Angażuj się w dyskusje, 
poznawaj ludzi z Twojej branży. 

Twórz relacje z nowo poznanymi 
osobami, szukaj inspiracji. Dziel 
się doświadczeniem i radami, 
prezentuj swoje umiejętności 
oraz zbieraj referencje. Nie bój 
się pytać i prosić o pomoc. Kto 
wie, może nowe znajomości 
pomogą Ci w zdobyciu wyma-
rzonej pracy, a na pewno pozy-
tywnie wpłyną na budowanie 
Twojej marki.

	 Silna	marka

Nie czekaj, zacznij już dziś. 
Budowanie silnej marki osobi-
stej trwa. Nawet jeśli nie masz 
jeszcze sprecyzowanych planów 
na przyszłość, staraj się publiko-
wać wartościowe treści, które 
będą kreowały Twój wizerunek 
dobrego człowieka.

	 Bądź	sobą

Kreowanie własnego wize-
runku rozpocznij od poznania 
samego siebie. Bez samoświa-

JAK STWORZYĆ 
MARKĘ OSOBISTĄ
NA STUDIACH I W SZKOLE?

domości zbudujesz tylko markę 
rozpoznawalną, lecz pozba-
wioną autentyczności. Impo-
nuj wiarygodną historią życia 
i wartościowym życiorysem. 
Lans i udawanie kogoś, kim się 
nie jest w sieci, szybko zostanie 
zweryfikowane w prawdziwym 
życiu. Pamiętaj, że nie musisz 
kreować się na nikogo, by osią-

gnąć własne cele. Spraw, żeby 
Twoje działania były spójne z de-
klarowanymi wartościami. Naj-
ważniejsze to być świadomym 
siebie, tego, jak odbiera nas 
otoczenie oraz zmian, które na-
leży wprowadzić, aby robić lep-
sze wrażenie. Poznanie siebie to 
w dzisiejszych czasach warunek 
sukcesu. 

W dobie dużych wymagań i jeszcze 
większej konkurencji ukończenie 
studiów na renomowanej uczelni nie 
gwarantuje już sukcesu w poszukiwaniu 
wymarzonej pracy. Pracodawcy coraz 
częściej doceniają kandydatów, którzy 
oprócz długiej listy osiągnięć cieszą się 
dobrą reputacją. Internet to nieocenione 
źródło informacji również dla rekruterów, 
dlatego warto jak najszybciej rozpocząć 
świadome kreowanie własnego 
wizerunku w sieci.

Zacznij praktyki, 
  zostań z nami!
Zacznij praktyki, 
  zostań z nami!

www.agroperfekt.pl
Agroperfekt Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5 | 14-220 Kisielice
+48 55 27 80 900 | info@agroperfekt.pl

KFMR

https://www.agroperfekt.pl/
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Darmowe zajęcia online to oferta 
skierowana przede wszystkim 
dla uczniów średnich szkół za-
wodowych o profilu rolniczym, 

ale mogą uczestniczyć w nich też studenci 
uczelni wyższych. Do tej pory w webinarach 
brali już udział studenci z Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie czy ze 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie.

Każde zajęcia składają się z części teore-
tycznej, podczas której uczestnicy poznają 
dane zagadnienia, a potem sprawdzają je 

w praktyce w aktywny, a przy tym in-
teraktywny sposób. Ich tematyka jest 
dostosowana do pory roku i trwają-
cych prac polowych, młodzież może 
więc wszystkie zdobyte informacje 
zastosować później u siebie w gospo-
darstwie.

	 365Campus	-	zaawansowane	
oprogramowanie	bezpłatnie	dla	
uczniów,	szkół	i	uczelni

Projekt 365Campus to zarówno 
wsparcie dla uczniów studentów 
i kadry naukowej, jak również świet-
ny start w Rolnictwo 4.0. Zapisując 
się do uczestnictwa w nim, szkoły 
i uczelnie wyższe mogą bez ograni-
czeń i zupełnie za darmo korzystać 
z dostępu do rozszerzonych funk-

cjonalności programu 365FarmNet, takich 
jak np.: mapowanie pól, planowanie płodo-
zmianu i odmian, planowanie przejazdów 
polowych, zarządzanie stadem bydła, maga-
zynem, dokumentowanie prac polowych czy 
profesjonalne przygotowanie bilansu zysku 
i strat w gospodarstwie.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy 
założyć konto dla danej szkoły w programie 
365FarmNet i skontaktować się z przedstawi-
cielami firmy 365FarmNet w celu odblokowa-
nia płatnych funkcji programu. Więcej szcze-
gółów na stronie www.365farmnet.com lub 
po sczytaniu kodów QR na stronie obok. 

� GA

 ROLNICTWO	4.0
DLA KAŻDEGO UCZNIA I STUDENTA

Darmowe webinary oraz program 365Campus - to dwie 
propozycje dla szkół i uczelni wyższych, które pozwolą zapoznać 
się z zagadnieniami rolnictwa precyzyjnego oraz przećwiczyć 
je w praktyce. To też świetne rozwiązanie, jeśli interesujesz się 
nowoczesnymi rozwiązaniami w gospodarstwie.

365FarmNet

Szkoły i uczelnie wyższe mogą 
bez ograniczeń i zupełnie za 
darmo korzystać z dostępu do 
rozszerzonych funkcjonalności 
programu 365FarmNet.
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Darmowe zajęcia online to 
oferta skierowana przede 
wszystkim dla uczniów 
średnich szkół zawodowych 
o profilu rolniczym.

http://www.365farmnet.com/
https://event.webinarjam.com/register/1/4v083ix
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Agro-Masz/Agrii	Polska

W pierwszych dwóch spotka-
niach uczestniczyło w sumie 
116 uczniów z pięciu szkół rol-
niczych. Co jest głównym ce-

lem projektu? Oczywiście przekazanie wiedzy 
oraz praktyczne zaprezentowanie nowocze-
snych technologii upraw oraz maszyn rolni-
czych. Oto bowiem młodzież na poletku Agrii 
Demo, czyli na „żywym organizmie”, mogła 
porównać i zaobserwować różnicę między 
uprawą płużną, uproszczoną a pasową. 

Uczniowie byli czynnie zaangażowani w pra-
ce na polu, wykazując duże zainteresowanie 
obserwacją morfologii i kondycji roślin. Czę-
ści praktycznej towarzyszyły warsztaty teore-
tyczne, w ramach których omówiono m.in. 
najważniejsze elementy związane z uprawą 
rolną. Dodatkowo, młodzi adepci szkół rolni-
czych mieli możliwość zwiedzić nowoczesny 
zakład produkcyjny firmy Agro-Masz w Strzel-
cach Małych w woj. łódzkim i przyjrzeć się 
z bliska budowie maszyn rolniczych. 

Uczestnicy spotkania 
w ramach projektu 
„Agro-Masz i Agrii dla 
szkół rolniczych”.

DLA SZKÓŁ	
ROLNICZYCH
Firmy Agro-Masz i Agrii Polska 
postanowiły podzielić się 
swoim know-how z uczniami 
szkół średnich. Efektem tego 
jest nowy projekt „Agro-Masz 
i Agrii dla szkół rolniczych”, 
w ramach którego na 
początku marca 2020 r. 
odbyły się pierwsze spotkania 
z młodzieżą.

https://event.webinarjam.com/register/1/4v083ix
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NA FUNDAMENCIE  
  LOJALNOŚCI

W jaki sposób uzyskać najwyższą efektywność działań na linii producent - diler - klient? Kluczem do 
powodzenia relacji w tym trójkącie jest bez wątpienia wzajemna lojalność - fundament długoletniej 
współpracy pomiędzy marką Manitou, której „twarzą” na rynku rolniczym od wielu lat jest Wojciech 

Mańkiewicz, a jej dilerem na Lubelszczyźnie i w przylegających powiatach ościennych województw - firmą 
Gravit. Odpowiadają za nią w dużej mierze dwaj absolwenci ówczesnej Akademii Rolniczej w Lublinie.

Zawsze interesowałem 
się maszynami rolniczy-
mi - wywodzę się zresztą 
z niewielkiego, prawie 

30-hektarowego gospodarstwa 
na Zamojszczyźnie. Ukończyłem 
lubelską Akademię Rolniczą, na 
kierunku Technika Rolnicza i po 
krótkiej pracy w Wielkiej Bryta-
nii, a był rok 2000, wstąpiłem do 
Gravitu, gdzie zobaczyłem wiele 
nowoczesnych maszyn znanych 
marek, popularnych również na 
Wyspach Brytyjskich. Wstąpi-
łem na chwilę, porozmawiałem 
z właścicielem firmy i… zostałem 
przez następne 20 lat. Zacząłem 

jako opiekun produktu John De-
ere, a później objąłem funkcję 
szefa działu handlowego, odpo-
wiadającego za włączanie no-
wych produktów do oferty, zamó-
wienia, czy strategię sprzedaży  
- mówi nie kryjąc emocji w głosie 
Marek Dziedzic. Bo to też i praw-
dziwy człowiek - dynamit, który 
energią mógłby obdarować cały 
dział sprzedaży firmy z Lublina, 
a będący przy tym jednym z fila-
rów Gravitu. Pracę w firmie dzieli 
z prowadzeniem oddalonego 
o 150 km gospodarstwa. – W go-
spodarstwie mam gleby klasy 
3A, 3B i 4, ale nie są dla mnie 

zaskoczeniem np. plony pszenicy 
rzędu 9,5 t/ha. Teraz myślę o za-
siewach innych gatunków upraw, 
np. ziół, choć są one bardzo cza-
sochłonne. Prowadzenie gospo-
darstwa na pewno ułatwia mi 
rozmowy z rolnikami, doradzenie 
konkretnej maszyny. Dlatego też 
jest nam łatwo dobrać właści-
wą maszynę do potrzeb klienta.  
Grunt to zebrać odpowiednie in-
formacje i umieć zaproponować 
właściwe rozwiązanie. Oznacza 
to, że trzeba nie tylko znać pro-
dukty w ofercie, ale i rozsądnie 
myśleć – przekonuje kierownik 
handlowy Gravitu.

Manitou	Polska/Gravit

Od lewej: Wojciech Mańkiewicz, szef 
sprzedaży ładowarek Manitou dla rolnictwa, 
Izabela Kacprzak, odpowiedzialna za 
marketing i Marek Dziedzic, kierownik 
hanldowy (oboje Gravit).

Firma Gravit 
dilerem Manitou 
została we 
wrześniu 2006 r.
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	 Diler	od	14	lat

Firma Gravit dilerem Manitou 
została we wrześniu 2006 r. - 
była tym samym jednym z pierw-
szych dystrybutorów tej marki 
w Polsce. Dziś na mapie jest 
wielu dilerów, którzy pomagają 
sobie nawzajem i wspierają się, 
co jest też dużym atutem. Poza 
tym w 2014 r. firma poszerzyła 
działalność o sprzedaż maszyn 
używanych, a w ostatnich 2-3 
latach rozwija również wynajem 
tego typu maszyn. A twarzą tej 
marki w obszarze działania fir-
my Gravit jest bez wątpienia 
Tomasz Pałubski. – Studiowałem 
na Akademii Rolniczej w Lubli-
nie i mieszkałem w akademiku 
nieopodal firmy Gravit. Codzien-
nie przejeżdżałem autobusem 
MPK koło tej firmy i widziałem, 
że handlują tam dobrym sprzę-
tem zachodnim. Wtedy nie było 
dużo tego typu firm na rynku. 
Kiedy więc kończyłem studia, 
odpowiedziałem na ogłoszenie 
i złożyłem swoje CV. I tak od 
kwietnia 2007 r. jestem zwią-
zany z tą firmą – wspomina To-
masz Pałubski. – Też wywodzę 
się z gospodarstwa i mogłem 
w sąsiednich miejscowościach 
stykać się wcześniej z maszyna-
mi kupionymi w Gravicie. Marka 
Manitou stanowiła jednak dla 
mnie absolutną nowość – doda-
je zarządzający grupą handlow-

ców kierownik produktu Mani-
tou. Bo też i Tomasz Pałubski od 
początku przejął odpowiedzial-
ność za ten produkt - od zamó-
wień po sprzedaż i pomoc innym 
handlowcom, również w finalizo-
waniu transakcji. – Właściciele 
firmy Gravit mocno postawili 
na tę markę, postrzeganą jako 
produkt premium. Do tej pory 
firma na rynek wprowadziła bli-
sko tysiąc sztuk maszyn Manitou 
– przekonuje Tomasz Pałubski, 
odpowiedzialny również za pro-
wadzenie w zakresie Manitou 
szkoleń wewnętrznych. 

	 Dobre	wsparcie

Zdobycie serc wielu rolników 
i klientów w innych sektorach 
rynku było możliwe dzięki bar-
dzo dobrych relacjach w trój-
kącie producent - diler - klient. 
– Bardzo mocno zaangażowa-
liśmy się w markę Manitou, po-
nieważ w każdym naszym dziale 
- od sprzedaży, poprzez serwis, 
po części zamienne, są osoby 
dedykowane do tego produk-
tu - łącznie jest to 10 osób. To 
pokazuje nasze zaangażowanie 
i to, że traktujemy na poważ-
nie przygodę z Manitou. Jest 
to rozwój oparty o słuchanie 
się nawzajem. Manitou słucha 
dilera, a diler słucha Manitou. 
W końcu diler jest bliżej klienta 
i Manitou ma tego świadomość 
– zauważa Izabela Kacprzak, od-

powiedzialna za marketing 
w firmie Gravit. – Bardzo ce-
nimy sobie również wsparcie 
serwisowe ze strony Manitou. 
Jesteśmy w stałym kontakcie, 
zawsze zyskując odpowiedzi 
na problemy, które przecież 
czasem się zdarzają – uzupeł-
nia Izabela Kacprzak.

	 Stabilne	struktury

– Rynek ładowarek jest mniej 
podatny na różne zawirowania, 
jak choćby rynek ciągników czy 
maszyn towarzyszących. Rzą-
dzi się on swoimi prawami, ale 

daje większe możliwości roz-
woju dla danej firmy – zauwa-
ża Wojciech Mańkiewicz, szef 
sprzedaży ładowarek Manitou 
dla rolnictwa. – Dlatego też na-
sza sieć sprzedaży jest bardzo 
trwała. Nie wychodzimy sami 
z siebie z propozycją zmian, je-
śli już to raczej uzupełniamy ją, 
gdy pojawiają się jakieś białe 
plamy na mapie. Nasz produkt 
jest na tyle atrakcyjny, że wiele 
firm chciałoby nim handlować. 
Jednak jeśli mamy dobierać 
nowych partnerów to bardzo 
uważnie, bo liczymy wyłącznie 
na długofalową współpracę. 
Wiążemy się z firmami, które są 
lojalne wobec Manitou i wobec 
klienta. Maszyna ma być wydaj-
na i zaawansowana technicz-
nie, a za nią ma iść dobry ser-
wis. Zapewniają to nasi dilerzy 
tworzący stabilną sieć sprzeda-
ży. Od 2010 r. wprowadziliśmy 

modele z serii MLT, które mają 
super wsparcie serwisowe. Za-
pewniają je nasi dilerzy, którzy 
mocno postawili na szkolenia 
pozwalające obsłużyć najbar-
dziej zaawansowane rozwiąza-
nia technologiczne na rynku. 
Zresztą Manitou daje to wspar-
cie. Poza tym, co najważniejsze, 
możemy w naszym przypadku 
śmiało mówić o lojalności, któ-
rej próżno szukać w innych mar-
kach konkurencyjnych – dodaje. 
– Współpraca z Manitou Polska 
wygląda bardzo dobrze. Ze stro-
ny importera widzimy podejście 
rodzinne, a nie korporacyjne. 
Wszystko jest dopięte na ostat-
ni guzik – podkreśla z kolei To-
masz Pałubski.

O tym, że kilkunastoletnia 
współpraca dobrze się rozwi-
ja świadczy sygnalizowane już 
rozszerzenie oferty w tym za-
kresie. – W tej chwili bardzo 

Profesjonalne opryskiwacze

Przedstawiciel na terenie Polski: Marek Felich, tel. 694-366-400, M.Felich@dammann-technik.de
Serwis fabryczny na terenie Polski : Andrzej Golda, tel. +4916090934320, a.golda@dammann-technik.de

raitech@raitech.pl
tel. 52-38-10-415

info@k-h-agrotech.com
tel. 76-81-86-080

Biuro Doradczo-Handlowe
Jacek Król

biuro@opryskiwacze.com
tel.: 71-31-56-213

bialystok@adleragro.pl
tel. 85-741-83-77

Finansowanie fabryczne 
Dammann już od 

https://www.dammann-technik.de/?lang=pl
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cieszy wejście w rynek maszyn 
używanych - dla mnie osobi-
ście diler, który sprzedaje ma-
szyny nowe i używane, a poza 
tym prowadzi wynajem i usłu-
gi, jest dilerem z krwi i kości. 
Zresztą wielu rolników zaczy-
na od maszyn używanych, aby 
po jakimś czasie zdecydować 
się na zakup nowej ładowar-
ki. Potrzebna jest jednak duża 
wiedza i zaangażowanie, aby 
zbudować dobrą ofertę „uży-
wek”. Bardzo mocno zbudowa-
liśmy rynek maszyn Manitou, 
co mocno zwiększyło popyt 
na części i serwis. Czyli dzięki 
temu możemy rozwijać pozo-
stałe działy w naszej firmie – 
uważa Marek Dziedzic.

	 Od	ósmej	do…

W każdej firmie dział handlo-
wy musi być dostosowany do jej 
możliwości, do tego jakie obroty 
chce osiągnąć, patrząc oczywi-
ście przez pryzmat terenu dzia-
łania. Handlowcy w Gravicie 
mają przydzielone konkretne 
grupy produktowe. – Jako ze-
spół zawsze sobie pomagamy 
i się wspieramy. 
Nie ma takiej sytu-
acji, że ktoś komuś 
odmówi pomocy. 
Dbamy o dobrą at-
mosferę, żeby wszyst-
kim chciało się tutaj 
przychodzić i realizo-
wać swoje zadania. 
Drugim aspektem jest 
to, w jaki sposób pra-
cownicy podchodzą do 
naszych klientów - oni 
są przecież dla nas 
najważniejsi – mówi 
Izabela Kacprzak. – Od 
handlowca oczekujemy 
nie tylko tego, że dobrze 
zaproponuje maszynę, 
ale także iż ją uruchomi, 
przeszkoli klienta - nie 
trzeba wtedy angażować 
mechanika czy opiekuna 
produktu – dodaje, a wtó-
ruje jej Wojciech Mańkie-
wicz: – Zrobiliśmy nawet 

film o przekazaniu maszyny 
do klienta, jak to powinno wła-
ściwie wyglądać. Dlatego też 
zrobiliśmy to właśnie tutaj, w fir-
mie Gravit.

Jak wygląda zwyczajny dzień 
pracy w firmie Gravit? – Wiem 
kiedy się zaczyna, bo kiedy się 
kończy, to już jest bardzo indywi-
dualna kwestia. Wczoraj z biura 
wyszedłem o 18, a na maile zda-
rza mi się odpowiadać późnym 
wieczorem – śmieje się Marek 
Dziedzic. – Trzeba jednak ja-
koś dzielić obowiązki z domem 

rodzinnym. Dlatego też od pra-
cowników oczekujemy dyspo-
zycyjności, choć na pewno nie 
przez 24 h na dobę. To jednak 
nie jest nasz wymysł, że np. targi 
są organizowane w weekendy 
– dodaje. Jak w tym pędzie za-
chować po kilkunastu laty pasję 
i zapał do pracy? – Podstawą są 
nowe pomysły. Bo gdyby ich nie 
było, pozostałaby rutyna. Lubię 
organizowane chociażby przy 
okazji zakupu maszyn używa-
nych wyjazdy na inne, bardziej 
dojrzałe rynki, skąd mogę posze-

rzyć horyzonty i czerpać inspi-
racje do codziennej pracy - roz-
mawiamy z właścicielami firm, 
zarządcami, z którymi możemy 
wymienić swoje doświadczenia. 
Sukcesem jest ciągły rozwój i nie 
poddawanie się mimo różnym 
przeciwnościom losu. Napędza-
ją nas wyzwania - w końcu rol-
nictwo dziś, a to jak wyglądało 
20 lat temu, dzieli prawdziwa 
przepaść – twierdzi kierownik 
handlowy Gravitu. 

� Grzegorz�Antosik

Tomasz Pałubski, kierownik produktu Manitou  

w firmie Gravit.

Otwarci dla młodzieży
Kluczem do sukcesu jest też odpowiedni dobór pracowników, o co na pewno nie jest łatwo 

na zmieniającym się rynku pracy, nazywanym coraz częściej rynkiem pracownika. – Podsta-
wą jest dobrze wyczuć potencjał, sposób myślenia pracownika i potem go doskonalić na 
podstawie naszych doświadczeń. Taki sposób najlepiej się sprawdza. Młody człowiek, który 
do nas trafia, musi mieć w sobie chęci i energię. Chcemy takiego pracownika wychować we-
dług naszych wartości i kultury organizacyjnej. I naszymi nowymi pracownikami często zo-
stają osoby z małych miejscowości, których rodzice czasem prowadzą gospodarstwa. Szkoli-
my ich, dajemy im możliwości rozwoju, zawsze wierząc w to, że zostaną na dłużej. To nie jest 

nudna praca, zawsze coś się zmienia, są 
szkolenia, wyjazdy zagraniczne - pracow-
nik ma realny wpływ na to jak pracuje 
firma – mówi Izabela Kacprzak. – Są to 
ludzie z pokolenia, które chce bardzo 
łatwo godzić życie zawodowe ze swoimi 
pasjami. Młodzi ludzie chcą utrzymy-
wać się z pracy ale mieć dużo czasu na 
to, co lubią robić. Dlatego też szukamy 
osób, które pasjonują się rolnictwem. 
Wtedy łatwiej, aby ta osoba była 
bardziej zaangażowana w pracę, bo 
jednocześnie rozwija swoją pasję – 
twierdzi szefowa marketingu Gravitu.

Lubelski dystrybutor maszyn 
rolniczych to firma bardzo stabilna 
i znana na rynku, która ma pozytywne 
podejście do procesu sprzedaży. – 
Jesteśmy dla klientów i jak ich dobrze 
obsługujemy, to jest nam łatwiej 
pracować. W firmie często spotykamy 
się ze studentami z kierunków „Inży-
nieria Maszyn” czy „Mechanizacja 
Rolnictwa”, którzy przychodzą do 
nas chcąc odbyć praktyki. Jesteśmy 
firmą bardzo otwartą dla młodych 
ludzi – twierdzi Tomasz Pałubski.
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Podjęcie decyzji o poszukiwa-
niu innego miejsca zatrud-
nienia to jednak nie tylko 

przemyślenie swojej motywacji 
i przygotowanie dokumentów 
aplikacyjnych, ale również zna-
lezienie odpowiedzi na pytanie, 
gdzie szukać pracy. W przepro-
wadzonym przez Hays Poland 
wśród ponad 13 tys. osób wska-
zano źródła ofert, z których pra-
cownicy korzystają w pierwszej 
kolejności. W czołówce znalazły 
się portale z ogłoszeniami o pra-
cę, sieci kontaktów - najczęściej 
w mediach społecznościowych 
- ale też firmy rekrutacyjne oraz 
własna aktywność, polegająca na 
wysyłaniu aplikacji bezpośrednio 
do interesujących firm.

	 Kto	szuka,	może	znaleźć

Gdzie najczęściej kandydaci 
poszukują nowej pracy? W co-
raz bardziej cyfrowym świecie 
odpowiedź na to pytanie wydaje 
się oczywista. Prym wiodą por-
tale z ogłoszeniami o pracę. Dla 
57% uczestników badania Hays 
Poland jest to miejsce brane pod 
uwagę w pierwszej kolejności. 
Portale pracy to źródła ogłoszeń 
z każdej dziedziny i specjalizacji, 
które dzięki zaawansowanym 
filtrom i możliwości ustawienia 
powiadomień umożliwiają bie-
żące śledzenie ofert pracy doty-
czących określonych stanowisk, 
specjalizacji bądź lokalizacji.

Na drugim miejscu uplasowa-
ły się - również silnie powiązane 

z światem cyfrowym - media 
społecznościowe oraz budowane 
w nich sieci kontaktów. Z badania 
wynika, że już 14% kandydatów 
rozpoczyna poszukiwanie pracy 
od sprawdzenia informacji dostęp-
nych m.in. na LinkedIn czy Golden-
Line. Użytkownicy coraz częściej 
obserwują profile poszczególnych 
firm, a także należą do grup po-
wiązanych z interesującą branżą. 
Coraz częściej poszukują osób 
odpowiedzialnych za rekrutację, 
aby być na bieżąco z publikowa-
nymi ofertami pracy. Jest to zbież-
ne z działaniami pracodawców, 
którzy o pojawiających się waka-
tach informują różnymi kanałami 
- obok mediów społecznościowych 
o charakterze zawodowym, w kon-
tekście działań rekrutacyjnych na 
popularności zyskuje Facebook, 
a także Instagram i Twitter.

Możliwości zawodowych kandy-
daci poszukują również w bezpo-

średnim kontakcie z wymarzony-
mi pracodawcami i rekruterami 
reprezentującymi agencje zatrud-
nienia. 12% uczestników badania 
Hays Poland rozpoczyna poszuki-
wania nowej pracy od odezwania 
się do znanych agencji rekruta-
cyjnych i kontaktu z rekruterami 
w profesjonalnych mediach spo-
łecznościowych. 10% zwraca się 
natomiast do działów personal-
nych firm, które postrzegają jako 
dobrych pracodawców.

	 Znajomości	nie	mają	ceny

Tylko 4% uczestników badania 
Hays Poland rozpoczyna poszu-
kiwania nowej pracy od kontak-
tów z rodziną i znajomymi, któ-
rzy mogą rekomendować kogoś 
do swojej firmy bądź firm współ-
pracujących. A posiłkowanie się 
sprawdzonymi informacjami 
i korzystanie z porad znajomych 

jest dobrym kierunkiem w poszu-
kiwaniach zawodowych. W do-
bie wielu programów poleceń 
pracowników, aktywne śledzenie 
informacji udostępnianych przez 
znajomych może przynieść szyb-
kie i bardzo pozytywne skutki.

Poleganie na kontaktach to-
warzyskich w procesie poszuki-
wania pracy jest korzystne dla 
wszystkich zainteresowanych 
stron - kandydata, osoby poleca-
jącej i pracodawcy. Na popular-
ności zyskują programy poleceń, 
w ramach których pracodawcy 
docierają do „sprawdzonych” kan-
dydatów, a pracownik, który sku-
tecznie polecił do pracy znajome-
go, otrzymuje nagrodę pieniężną 
lub rzeczową. Nowo zatrudniony 
pracownik, który podjął decyzję 
na podstawie pozytywnych do-
świadczeń znajomego, ma z kolei 
poczucie, że trafia do dobrej firmy.

Kandydaci jeszcze rzadziej 
rozpoczynają poszukiwanie za-
trudnienia na targach pracy 
oraz konferencjach branżowych. 
Wszystko dlatego, że dostępność 
tego typu wydarzeń jest ograni-
czona, a udział w nich wymaga 
zaangażowania i pojawienia się 
w określonym miejscu i czasie. 
Internet ma tę przewagę, że z każ-
dego miejsca na świecie, o każdej 
porze można sprawdzić dostępne 
oferty. Zaletą mediów online są 
jednak nie tylko ogłoszenia o wol-
nych miejscach pracy. Systema-
tyczne śledzenie wiadomości daje 
cenną wiedzę, przydatną przy 
szukaniu zatrudnienia. 

Gdzie	rozpoczyna	Pan/Pani	
poszukiwanie	ogłoszeń	rekrutacyjnych?

57% Portale z ogłoszeniami o pracę

14% Sieć kontaktów, media społecznościowe

12% Firmy rekrutacyjne

10% Bezpośredni kontakt z firmą

4% Rodzina i znajomi

2% Targi pracy

1% Wydarzenia branżowe

GDZIE NAJCZĘŚCIEJ SZUKAMY

 NOWEJ	PRACY
Pespektywa zmiany pracy dotyczy wielu osób. Pracownicy coraz odważniej 
planują swoją ścieżkę kariery i z mniejszymi obawami niż kilka lat temu 
podchodzą do zmian zawodowych. Wynika to z rosnącej świadomości 
mechanizmów rynku pracy, ale też korzystnej dla zatrudnionych 
sytuacji gospodarczej, choć to akurat może się dość radykalnie 
zmienić ze względu na koszty gospodarcze pandemii COVID-19. 
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W Śmielinie uruchomio-
na została sieć au-
tonomicznych, choć 

powiązanych ze sobą laborato-
riów, w skład których wchodzi 
ponad 20 pracowni i biur kon-
strukcyjnych. Ich zadaniem są 
badania prowadzone w trzech 
obszarach: technologii strip-till, 
zabiegów nalistnych oraz popra-
wie żyzności gleby. Celem prac 
jest dostosowanie technologii 
i metod uprawy roślin do aktu-
alnych warunków klimatycznych 
i agrarnych. 

	 Trzy	laboratoria

Pierwsze z nich to laborato-
rium inżynierii mechanicznej, 
w którym będą prowadzone ba-
dania nad doskonaleniem paso-
wej uprawy roli z jednoczesnym 

nawożeniem przedsiewnym 
i siewem w technologii Mzuri Pro
-Til. Środkiem do tego celu jest 
opracowywanie innowacyjnych 
podzespołów roboczych ma-
szyn, uwzględniających lokalne 
warunki siedliskowe i agrotech-
niczne, co jest niezwykle istotne, 
gdy zwróci się uwagę na fakt, że 
maszyny Mzuri pracują już w 30 
krajach, w Europie, Azji i Afryce. 
Celem tych prac jest maksymali-
zacja wydajności produkcji rolnej 
z ekologią - zwłaszcza w okre-
sach coraz częściej dotykającej 
również rolników w Polsce suszy 
czy szczególnie trudnych warun-
kach pogodowych. W labora-
torium inżynierii mechanicznej 
znalazł się zatem nowoczesne 
wyposażenie, spośród którego 
wystarczy wymienić: skaner la-
serowy do odwzorowywania 

geometrii elementów 
maszyn, spektrometr 
atomowy służący do ba-
dania składu stali czy 
też skaner Topsoil Map-
per pozwalający moni-
torować glebę podczas 
przejazdu roboczego.

Niemniej ważnym 
elementem Centrum 
jest laboratorium środ-
ków użyźniających, 
w którym grupa ok. 
20 chemików pracuje 
nad opracowaniem 
składów i formuł mi-
krogranulatów na-
wozowych do upra-
wy roślin rolniczych 
i warzyw polowych, 
a także określeniem 
efektów ich zastoso-
wania w agrotech-

Ostatnie lata pokazują, że występujące coraz częściej okresowe silne niedobory wody 
znacząco limitują poziom plonowania większości upraw. Wśród dostępnych, a przy tym 
skutecznych lekarstw znajdujących zastosowanie na terenach cyklicznie zmagających się 
z suszą, warto zwrócić uwagę na technologię Mzuri Pro-Til, której efekty pracy można 
testować w wybudowanym kosztem ponad 27 mln zł unikalnym Centrum Badawczo-
Rozwojowym w Śmielinie w woj. kujawsko-pomorskim.

ROLNICZA 
DOLINA KRZEMOWA

Marek Różniak, pomysłodawca przedsięwzięcia i właściciel firmy Agro-Land w jednej osobie.

Agro-Land
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nice tych roślin - będą one rzecz 
jasna podawane do gleby agre-
gatami Mzuri. Twórcy Centrum 
zakładają korzystne oddziaływa-
nie komponowanych środków nie 
tylko na rośliny i ich plony, ale tak-
że na aktualną produktywność 
gleby oraz jej przyszły potencjał.  
Ostatnie z laboratoriów - oceny 
jakości gleb i roślin, ma za za-
danie opracowanie nowych oraz 
rozwój istniejących wysokiej ja-
kości preparatów zmieniających 
właściwości wody do zabiegów 
agrochemicznych, nawozów do-
listnych i biostymulatorów. To 
właśnie tam trafią próbki zebra-
ne z pól doświadczalnych pro-
wadzonych od kliku lat w gospo-
darstwie należącym do Marka 
Różniaka. Co ważne, ta komórka 
laboratorium może prowadzić 
badania przez cały rok, co jest 
zasługą zastosowania okazałej 
komory fitotronowej, która dzięki 
zastosowaniu różnych symulacji 
światła, temperatury czy wilgot-
ności, pozwala tworzyć różne wa-
runki do wzrostu i rozwoju roślin.

	 Unikatowy	ośrodek

– To Centrum ma być Doliną 
Krzemową rolnictwa i to nie tylko 

polskiego. Chcemy szu-
kać rozwiązań na następ-
ne pokolenia – tłumaczy 
Marek Różniak, pomysło-
dawca przedsięwzięcia 
i właściciel firmy Agro
-Land w jednej osobie. 
Oficjalnie otwarte w stycz-
niu 2020 r. Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowe jest 
miejscem przeznaczonym 
do kompleksowego pogłę-
biania wiedzy na temat pa-
sowej uprawy roli. – Będzie 
to jedno z najnowocześniej-
szych ośrodków tego typu na 
świecie, specjalizującym się 
w kompleksowym badaniu 
i rozwoju tej technologii. Taki 
był zamysł jego utworzenia, 
bo chcemy wiedzieć, w jakich 
aspektach mamy przewagę. 
Nie wpływamy w żaden sposób 
na metodologię prowadzonych 

badań - zajmują się nimi naukow-
cy. Ale możemy dzięki temu bar-
dzo szybko uzyskać wyniki, które 
informują nas, czy podążamy we 
właściwym kierunku – przekonu-
je Marek Różniak. – Technologia 
Mzuri jest narzędziem do tego, 
aby walczyć z wszelkimi niedobo-
rami wody w sposób racjonalny. 
Poza tym powoduje uruchomie-
nie szeregu procesów, których 
nie obserwujemy na co dzień, 
takich jak zwiększenie dodatnie-
go bilansu wody w glebie. Jeśli 
chodzi o aspekt ekologiczny, już 
teraz wiemy, że możemy 3-krot-
nie ograniczyć stosowanie nawo-
zu przedsiewnego. O wiele mniej 
należy go wyprodukować, nawóz 
nie jest wymywany do głębszych 
warstw gleby i nie zanieczysz-
czamy środowiska zbędnymi 
zmywami - jest wykorzystywany 
przez roślinę w 99% i tylko tam 
gdzie powinien. Technologia ta 
daje także możliwość równo-
miernych wschodów - wystarczy 
powiedzieć, że jeśli rolnik do 15 
września nie ma rzepaku przy-
najmniej w liścieniach, to może 
go spisać na straty. Dlatego też 
każdy rolnik musi wiedzieć, że 
wraz z naszą maszyną zakupuje 
wartość dodaną - czas pracy rzę-
du 15 min/ha, 5-krotną oszczęd-
ność paliwa, 7-krotną - czasu pra-
cy itd. Oszczędności z tego tytułu 
pozwalają szybko zwrócić koszt 
zakupu agregatu Mzuri – twier-
dzi właściciel firmy Agro-Land.

	 Mniejsze	zużycie	paliwa

Prace badawcze w oddanym 
do użytku w styczniu br. ośrod-
ku przynoszą konkretne efekty. 
– W naszym biurze konstrukcyj-
nym zmieniliśmy kształt redlicy 
oraz zastosowane do jej produkcji 
materiały, pod kątem mniejszej 
ścieralności. Efektem tych prac 
jest zmniejszenie zużycia oleju na-

pędowego, co wiąże się też z eko-
logią. W uprawie tradycyjnej na 1 
ha pszenicy potrzebowaliśmy ok. 
50-60 l oleju napędowego, a w 
technologii Mzuri Pro-Til potrze-
bujemy jedynie ok. 12 l/ha. Zaś 
po zmianie kształtu redlicy zuży-
cie paliwa możemy zredukować 
do poziomu zaledwie 10-11 l/ha 
– wyjaśnia Michał Kopydłowski, 
kierownik działu rozwoju. A plany 

są nie mniej ambitne. – W ciągu 
trzech lat zamierzamy stworzyć 
rozwiązania, które zrewolucjoni-
zują branżę rolniczą oraz pozwo-
lą na redukcję nakładów energii 
i emisji CO

2 do atmosfery, a także 
zminimalizują negatywny wpływ 
działalności człowieka na środo-
wisko naturalne.  

 Grzegorz�Antosik

 Laboratorium inżynierii 
mechanicznej dedykowane jest 
do prowadzenia badań nad 
doskonaleniem pasowej uprawy 
roli z jednoczesnym nawożeniem 
i siewem w technologii Mzuri 
Pro-Til.

Śmielin, ul. Stawowa 1
89-110 Sadki
tel. 52 386 00 00
fax 52 386 00 01

tel. 512 213 213
tel. 725 900 917

tel. 887 111 119 
tel. 725 900 922

tel. 887 111 004 

http://agro-land.net/
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Skoro większość pracodaw-
ców szuka fachowców, to 
gdzie to doświadczenie 

nabyć? Dobrym do tego miej-
scem jest bez wątpienia firma 
Pol-Strautmann, której właściciele 
i zarząd stawiają na ludzi chęt-
nych do nauki i zdobywania do-
świadczenia, którzy chcą wiązać 
swoją przyszłość z tym przedsię-
biorstwem.

W przypadku osób aspirują-
cych o stanowiska pracy bez do-
świadczenia, producent oferuje 
nie tylko kompletnie wyposażone 
stanowisko pracy, wraz z nie-
zbędnymi narzędziami pracy, ale 
również wsparcie przełożonego 
w zdobywaniu doświadczenia, 
koleżeńskie podejście współpra-
cowników do nowego pracowni-
ka czy też pomoc we wdrożeniu 
się w dużą organizację z wielo-
ma specjalistycznymi wydziałami 
produkcyjnymi. Przy tym wszyst-
kim na plan pierwszy wysuwa 
się program finansowania nauki 
na wyższej uczelni i programy 
finansowania szkoleń i kursów 
specjalistycznych, oferowanych 
przez Pol-Strautmann. Producent 
z Lwówka daje bowiem możli-
wość skorzystania z programu 

finansowania nauki na Politechni-
ce Poznańskiej lub na innej uczel-
ni technicznej (studia inżynierskie 
lub magisterskie).

	 Królestwo	za	konstruktora

W firmie Pol-Strautmann naj-
bardziej poszukiwanymi pra-
cownikami są obecnie konstruk-
torzy. Przedsiębiorstwo może 
poszczycić się nowocześnie wy-
posażonym działem konstruk-
cji, w którym obecnie pracuje 9 

osób, a kierownictwo tego działu 
inwestuje w specjalistyczne pro-
gramy i szkolenia. Z perspektywy 
przyszłego pracownika wystar-
czy tylko dobre techniczne przy-
gotowanie teoretyczne, które 
może być szansą dla kandydata 
na zdobycie nie tylko pracy, ale 
i na sfinansowanie wyższego wy-
kształcenia.

Oto bowiem nowi pracownicy, 
którzy mają ambicje osiągnięcia 
zamierzonych celów życiowych 
i ukończenia szkoły wyższej, 

mogą otrzymać wsparcie w fi-
nansowaniu nauki na Politechni-
ce Poznańskiej, o specjalizacji: lo-
gistyka, automatyka i robotyka, 
mechanika i budowa maszyn, 
a także innych technicznych 
związanych z zajmowanym sta-
nowiskiem w firmie. Program ten 
jest oferowany dla nowych pra-
cowników bez doświadczenia, 
którzy zdobyli techniczne przygo-
towanie w szkole branżowej i są 
zaineresowani podjęciem pracy 
w firmie Pol-Strautmann.

Dla wielu pracowników firma Pol-Strautmann z Lwówka w woj. wielkopolskim jest 
nie tylko gwarancją stabilności zatrudnienia ale też szansą na zdobycie niezbędnych 
oraz dodatkowych kwalifikacji i  uprawnień, potrzebnych w pracy. Przy podejmowaniu 
pracy w branży tak wymagającej jak produkcja maszyn rolniczych ważne jest nabycie 
doświadczenia zawodowego, które ma wpływ w przyszłości m.in. na wysokość zarobków.

Pol-Strautmann

Pracodawca	na	wiele	lat

Jaki płynie z tego wnio-
sek? Wsparcie finansowe 
od pracodawcy mogą 
otrzymać pracownicy z wi-
zją swojego rozwoju, którzy 
zgłoszą chęć podjęcia 
nauki, jak również w for-
mie kursu czy szkolenia, 
w związku z obowiązkami 
na zajmowanym stanowi-
sku. Pracodawca podkreśla 
przy tym, że nie ma znacze-
nia jeśli nawet spośród ca-
łego zespołu odejdzie kilku 

pracowników po nabytych 
nowych uprawnieniach. 
Ważne kto zostanie i kto 
będzie budował wartość 
firmy poprzez swoje 
kształcenie i zdobywanie 
doświadczenia w zakładzie.

Nadrzędnym celem dla 
właścicieli spółki Pol- 
Strautmann jest przeka-
zanie wiedzy kolejnym 
pokoleniom. W ich imieniu 
zakładem w wielkopolskim 
Lwówku zarządza Dariusz 

Mukomiłow z zespołem 
kierowników. W imię tego 
celu zapowiadane jest 
tworzenie dalszych progra-
mów wsparcia rozwoju dla 
pracowników oraz pro-
gramów lojalnościowych, 
wpływających na stabilność 
zatrudnienia. Według firmy 
Pol-Strautmann warto 
w tym przedsiębiorstwie nie 
tylko zdobyć doświadczenie, 
ale też pozostać w nim na 
wiele lat.

INWESTUJEMY
	 W PRACOWNIKÓW
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W pierwszym etapie pra-
codawca zawiera umowę na 
okres nauki do egzaminu koń-
cowego z tytułem inżyniera. 
Dla zainteresowanych dalszą 
nauką Pol-Strautmann zapewnia 
możliwość sfinansowania tak-
że i studiów magisterskich. Co 
ważne, związek pomiędzy pracą 
a nauką jest przypieczętowany 
umową, która daje pracowniko-
wi gwarancję finansowego kom-
fortu niezbędnego do spokojnej 
nauki teoretycznej.

Zakład produkcyjny w Lwówku 
wyróżnia się nowoczesnym par-
kiem maszynowym. Szereg specja-
listycznych maszyn, takich jak np. 
automatyczne roboty spawalni-

cze, jest obsługiwanych przez mło-
dych  pracowników, którzy zostali 
przeszkoleni za granicą do obsłu-
gi tych maszyn. Wiedza zdobyta 
podczas szkoleń daje przepustkę 

do zajmowania wysokokwalifiko-
wanych miejsc pracy w zakładzie 
i pewną specjalizację, która w do-
bie automatyzacji pracy daje pew-
ną pracę na przyszłość. 

BEPCO POLSKA, ul. Burmistrza Andrzeja Marka 5 • 32-400 Myślenice • Polska
T +48 (12) 211 44 44 • F +48 (12) 211 44 45 • info.pl@bepcoparts.com • www.maybepcofinder.com

Dołącz do zespołu!

        TAK, chcę pracować w branży rolniczej

        TAK, chcę pracować z profesjonalistami

        TAK, chcę pracować w międzynarodowym zespole

Czekamy na Twoją odpowiedź

Grupa Bepco jest wiodącym globalnym dostawcą  
części i akcesoriów do maszyn rolniczych.  

Nasza firma stale się rozwija i inwestuje w usługi na najwyższym  
poziomie, szybką dostawę, szeroki asortyment części oraz wysoce  
wykwalifikowany personel. 

Do naszego oddziału w Polsce szukamy ludzi z pasją,  
otwartych na nowe wyzwania, którzy wzmocnią nasze szeregi.

Aktualne oferty pracy: Sprzedawca, Analityk 

więcej na www.bepcoparts.com

Przykłady	
finansowania	nauki	
dla	pracowników	
w	firmie		
Pol-Strautmann:

 kurs obsługi 
wózków widłowych,

 kurs 
operatora suwnic,

 kurs obsługi 
palnika gazowego,

 kurs spawacza,
 kurs kompetencji 

zawodowych do 
zarządzania 

 transportem,
 kurs do 

zarządzania 
systemem jakości 
ISO 9001,

 kurs podstaw 
oprogramowania 
stanowisk zrobo-
tyzowanych ze 
sterowaniem Qirox,

 szkolenia CLOOS,
 kurs nauki  

j. niemieckiego,
 specjalistyczny kurs 

dla młodej kadry 
średniego szczebla,

 kursy z zakresu 
podatków oraz 
kadr i płac.

W parku maszynowym 
zakładu Pol-Strautmann 

znajdują się m.in. 
roboty spawalnicze.

https://www.bepcoparts.com/
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ZWYCIĘZCY WYŁONIENI

Młody	Mechanik	na	Medal

Finał składał się z dwóch 
części: testu sprawdza-
jącego i zadań praktycz-
nych. Test sprawdzający 

zawierał 15 pytań z zakresu 
programu nauczania w średnich 
szkołach technicznych o profilu 
rolniczym lub agrotoronicznym. 
W drugim etapie uczniowie mie-
li do wykonania cztery zadania 
praktyczne. Przeprowadzenie 
konkursu w jednym miejscu, 
jakim jest technikum rolnicze, 
pozwoliło na zwiększenie liczby 
zadań praktycznych, realizowa-
nych przez uczestników konkur-
su. Po raz pierwszy pojawiło się 
zadanie związane z hydrauliką 
siłową realizowane na stanowi-
sku dydaktycznym.

	Laureaci	konkursu

Po podsumowaniu punktów 
komisja konkursowa wyłoniła 
laureatów: I miejsce - Paweł 
Oleszczyk (ZS CKUR w Dobry-

szycach), II miejsce - Rafał Pie-
chaczek (ZS w Komornie), III 
miejsce - Sławomir Łukomski 
(ZS Przyrodniczo-Usługowych 
w Gnieźnie).

– Stricte do samego konkursu 
się nie przygotowywałem. Po 
prostu od kilku lat skrupulatnie 
się uczę. Największą trudność 
sprawiła mi agrotronika, nowe 
technologie i elektronika – mó-
wił zwycięzca Paweł Oleszczyk 
z klasy trzeciej ZS CKUR w Do-
bryszycach.

– Udział w konkursie to 
dla mnie próba sprawdze-
nia siebie, mojej wiedzy 

oraz możliwość zdobycia jakiś 
dalszych perspektyw. Poziom 
trudności był adekwatny do 
naszego wykształcenia, które 
nabyliśmy w szkole, ale oczy-
wiście stres też robi swoje. 
Przede wszystkim wiedzę wy-
niosłem z targów rolniczych, 
gazet, które czyta się na co 
dzień, ze śledzenia nowości 
w branży – mówił Sławomir Łu-
komski z klasy trzeciej o profilu 
technik mechanizacji rolnictwa 

i agrotroniki z ZS Przyrodniczo
-Usługowych w Gnieźnie, zdo-
bywca III miejsca.

Laureaci tegorocznego kon-
kursu wraz z Markiem Wiąc-
kiem, który będzie reprezen-
tował nasz kraj na zawodach 
EuroSkills w Austrii w styczniu 
(czytaj więcej na s. 18 – przyp. 
red.), walczyć będą o możliwość 
wyjazdu na zawody WorldSkills 
do Szanghaju, które odbędą się 
we wrześniu 2021 r. 

� MV

Do rywalizacji stanęło dziewięciu najlepszych młodych mechaników, uczniów szkół średnich, 
którzy wyprzedzili niemal 200 osób, uzyskując najwyższe wyniki podczas rozwiązania testu umieszczonego 

na stronie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Test zawierał 15 pytań z zakresu 
programu nauczania w średnich 
szkołach technicznych o profilu 
rolniczym i agrotechnicznym.
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Mistrzostwa	mechaników

Studio 9. finału Ogól-
nopolskich Mistrzostw 
Mechaników było zlo-
kalizowane na terenie 

Międzynarodowych Targów Po-
znańskich, zaledwie trzy minuty 
spaceru od hali, w której przez 
minione lata wyłaniano laure-
atów konkursu w jego tradycyjnej 
formule. Podczas finału interne-

towego z poznańskim stu-
diem połączyło się kilkuset mło-
dych i zawodowych mechaników 
i lakierników, opiekunów oraz 
ekspertów z firm partnerskich. 
W pierwszej części tegoroczne-
go finału uczestnicy rozwiązywa-
li test z wiedzy o motoryzacji na 
e-platformie Akademia Młodego 
Mechanika. Drugą częścią zma-
gań były konkurencje hybrydo-

we, łączące tradycyjny test 
z zadaniami w formie filmo-
wej, przygotowanymi przez 
partnerów merytorycznych, 
takich m.in. jak Kramp, John 
Deere, czy UTP.

	Prawie	2900	uczestników

Rywalizację najlepszych mło-
dych mechaników można było 
oglądać na platformie streamin-
gowej Twitch oraz na profilu kon-
kursu na Facebooku, jak również 
na profilach społecznościowych 
partnerów konkursu. Rangę 
wydarzenia podkreślał fakt, że 

IX Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Mechaników odbyły się pod pa-
tronatem Ministerstwa Rozwo-
ju. Kategorię Młody Mechanik 
Maszyn Rolniczych honorowym 
patronatem objął Jan Krzysztof 
Ardanowski, wtedy pełniący jesz-
cze funkcję ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi.

W eliminacjach do IX Ogól-
nopolskich Mistrzostw Mecha-
ników wzięło udział blisko 2900 
uczestników. Kilkaset osób wal-
czyło o udział w kategorii Młody 
Mechanik Maszyn Rolniczych. 
W tym gronie najlepszy okazał 
się duet Emil Lemański i Kacper 
Piechota z Zespołu Szkół RCKU 
w Trzciance. Na kolejnych miej-
scach podium uplasowali się: 
Marek Wiącek i Radosław Strzy-
żewski z Zespołu Szkół Przyrod-
niczo-Usługowych w Gnieźnie 
oraz Cyprian Liński i Łukasz Kra-
jewski z Zespołu Szkół Rolniczych 
w Ostródzie.  

� GA

Finał IX edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników przejdzie do historii. O udział w nim 
rywalizowała rekordowa liczba uczestników eliminacji. Po drugie, targi Poznań Motor Show 2020 
i towarzyszący im finał Mistrzostw z powodu pandemii zostały odwołane. Po trzecie, organizacja finału 
konkursu na żywo ze studia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, łączenie się z kilkuset 
uczestnikami przez internet i wykorzystanie e-platformy edukacyjnej Akademia Młodego Mechanika 
pokazały niespotykany dotąd poziom wykorzystania nowych technologii w organizacji konkursu.

WIEDZA ODPORNA NA

  KORONAWIRUSA

W eliminacjach do  
IX Ogólnopolskich Mistrzostw 
Mechaników wzięło udział 
blisko 2900 uczestników.
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Właśnie przedsię-
biorstwa z woj. 
podlaskiego, któ-
re zrzeszone 

są w Klastrze Obróbki Metali 
ponownie porozumiały się ze 
Branżową Szkołą Pierwszego 
Stopnia nr 10 w Białymstoku. 
Na mocy tego porozumienia, 
w którym bierze udział również 
firma SaMASZ, organizowane 
są nowe kierunki nauki, a także 
praktyki dla młodzieży szkolnej. 
Na wniosek podlaskich przedsię-
biorców młodzież może kształcić 
się w takich zawodach jak: me-

chatronik (po raz drugi z rzędu), 
operator obrabiarek, magazy-
nier – logistyk i elektronik.

Wicedyrektorka Branżowej 
Szkoły Pierwszego Stopnia nr 10 
w Białymstoku Agnieszka Guzik 
podkreśla, że praktyczna nauka 
zawodu daje dodatkowe moż-
liwości i nie zamyka drogi do 
dalszego kształcenia, ponieważ 
uczniowie mogą dzięki niej już 
pracować, ale też kontynuować 
edukację. – Mówią, że o takim 
kieszonkowym mogliby tylko po-
marzyć, a tu mają pieniądze co 
miesiąc na koncie i jeszcze uczą 

się zawodu. Z pewnością rów-
nież ich to dyscyplinuje, pilnują, 
aby mieć sto procent obecności 
na zajęciach praktycznych – 
przyznaje wicedyrektorka.

	 W	klasie	patronackiej

W przypadku firmy SaMASZ 
to niejedyna placówka oświa-
towa z którą nawiązano tak 
szeroko zakrojoną współpra-
cę. Przed dwoma laty w ZST 
w Białymstoku powstały bo-
wiem pierwsze klasy patro-

nackie, które objęte są tzw. 
dualnym modelem kształcenia. 
Uczeń w ramach zajęć szkol-
nych może poznawać teorię 
w placówce i jednocześnie 
uczęszczać na praktyki w za-
kładzie pracy patrona - jednym 
z nich jest firma SaMASZ. Pro-
ducent z Zabłudowa postawił 
na kształcenie przyszłej kadry 
w zawodzie technik mechanik. 
Program kształcenia zawodo-
wego uwzględnia najnowsze 
technologie i jest realizowany 
w realiach firmy SaMASZ, gdzie 

KSZTAŁCENIE 
PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW
Jaki jest najlepszy sposób na rozpoczęcie 
współpracy z przyszłym pracodawcą? 
Zarówno z perspektywy ucznia lub 
studenta czy firmy, wydaje się, iż są 
to praktyki zawodowe, które można 
odbyć w trakcie nauki. Z narzędzi tego 
typu chętnie korzystają producenci 
maszyn rolniczych, co ważne jednak - jak 
w przypadku firmy SaMASZ z Zabłudowa 
na Podlasiu - nie ograniczający się 
wyłącznie do płatnych praktyk. 

SaMASZ
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Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny 
wykaz 24 zawodów, dla których, ze 
względu na znaczenie dla rozwoju 

państwa, jest prognozowane szczególne 
zapotrzebowanie na rynku pracy. Prognoza 
zapotrzebowania na pracowników w zawo-
dach szkolnictwa branżowego ma na celu 
wspomaganie celowego i adekwatnego 
kształcenia zawodowego, a tym samym przy-
czynianie się do spadku bezrobocia wśród 
absolwentów szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe w Polsce.

Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań 
Edukacyjnych opracowane w szczególności 
na podstawie statystyki publicznej, danych 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu 
Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywa-
ją również opinie rad sektorowych do spraw 
kompetencji i Rady Programowej do spraw 
kompetencji, a także ministrów właściwych 
dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Prognoza stanowi syntetyczne ujęcie róż-
nych źródeł opisujących tendencje na rynku 
pracy w kontekście strategii rozwoju pań-
stwa i regionów. Jej celem jest dostarczenie 
przesłanek do kształtowania oferty szkol-
nictwa branżowego adekwatnie do potrzeb 
krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. 
Pokazuje ona zapotrzebowanie na określone 
zawody na okres 5 lat. Dzięki opublikowanej 
prognozie, szkoły i organy prowadzące mogą 
zaplanować zawody, które będą uruchamiane 
w nowym roku szkolnym. Co ważne, prognoza 
zapotrzebowania na krajowym rynku pracy 
jest uwzględniana przy podziale subwencji, 
co roku dotyczy uczniów rozpoczynających 
naukę w danym zawodzie i ma zastosowanie 
przez cały cykl ich kształcenia. 

realizowane są zajęcia prak-
tyczne i praktyki zawodowe. 
Jakie jeszcze korzyści z tego ty-
tułu mogą odnieść uczniowie? 
Nauka w klasie patronackiej 
oznacza stypendia motywacyj-
ne, finansowanie przejazdów 
na koszt firmy, zabezpieczenie 
specjalistycznej odzieży robo-
czej, a nawet pewność zatrud-
nienia po ukończeniu szkoły. 
A poza tym „last but not least”, 
możliwość rozwoju zawodo-
wego - różnego rodzaju kursy 
i szkolenia osobistego.  

 GA

Praktyczna nauka zawodu 
możliwa jest m.in. dzięki 
firmie SaMASZ.

JAKI  
ZAWÓD  
WYBRAĆ?

	automatyk,
	elektromechanik,
	elektronik,
	elektryk,
	kierowca mechanik,
	mechanik - monter maszyn 

i urządzeń,
	mechatronik,
	murarz - tynkarz,
	operator maszyn 

i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych,
	operator maszyn i urządzeń do 

robót ziemnych i drogowych, 
	operator obrabiarek 

skrawających, 
	ślusarz, 
	technik automatyk, 
	technik automatyk sterowania 

ruchem kolejowym, 
	technik budowy dróg, 
	technik elektroenergetyk 

transportu szynowego, 
	technik elektronik, 
	technik elektryk, 
	technik energetyk, 
	technik mechanik, 
	technik mechatronik, 
	technik programista, 
	technik spawalnictwa, 
	technik transportu kolejowego.

Zawody o szczególnym  
znaczeniu dla rozwoju państwa

Nie tylko wielu młodych ludzi, ale również 
ich nauczycieli czy dyrektorów szkół 
w których uczą, zadaje sobie pytanie, 
w jakich zawodach (się) uczyć? Odpowiedź 
na tak postawione pytanie ułatwi informacja 
resortu edukacji narodowej, z prognozą 
zapotrzebowania na pracowników 
w zawodach szkolnictwa branżowego. 
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Raport „The 7 Drivers Shaping The 
Future of Work” - przygotowany 
przez Talent Alpha oraz partnerów: 
Hays, KKS Savills, Transformant, 

Digital Readiness Institute oraz Inicjatywę 
Mobilności Pracy - opisuje czynniki najsilniej 
wpływające na przyszłość pracy. Wśród nich 
autorzy wymieniają transformację techno-
logiczną, kulturę pracy, procesy w organi-
zacjach, zapotrzebowanie na nowe umie-
jętności, innowacyjne modele biznesowe, 
przemiany biur oraz zmiany prawne.

Trudno jest przewidzieć, jak dokładnie bę-
dzie wyglądał świat pracy w perspektywie 
kilkudziesięciu lat. Jednak przyszłość coraz 
rzadziej rysowana jest w czarnych barwach, 
jako rzeczywistość w której roboty i sztuczna 
inteligencja zabierają pracę ludziom. Coraz 
więcej mówi się o korzyściach i nadziejach, 
niż zagrożeniach wynikających z rozwoju 
technologicznego. – Nie wiemy co przynie-
sie przyszłość, ale z pewnością technologia 
stwarza nowe możliwości dla przedsię-
biorstw i pracowników. Nawet 85% stano-
wisk, które będą istnieć w 2030 r., nie zo-
stało jeszcze wymyślonych. Jednocześnie już 
w tej chwili przechodzimy gwałtowne zmiany 
na rynku pracy, czego najlepszym przykła-

dem jest rozwój tzw. gig economy, czyli ela-
stycznej gospodarki opartej na zleceniach – 
komentuje Przemek Berendt, współzałożyciel 
i prezes Talent Alpha.

	 Nowe	zawody,	nowe	możliwości	pracy

Według Światowego Forum Ekonomiczne-
go (WEF), do 2022 r. w wyniku automatyza-
cji zniknie 75 milionów miejsc pracy. Takie 
prognozy budzą rzecz jasna obawy wielu 
pracowników, w szczególności tych wyko-
nujących powtarzalne i odtwórcze zadania, 
charakteryzujące się wysokim stopniem 
przewidywalności i niewielką dynamiką. Za-
chodzące zamiany są już widoczne na całym 
świecie. Przykładowo w Szanghaju 40 tys. 
m² powierzchni magazynowej firmy JD.com 
jest obsługiwanych przez roboty, którym to-
warzyszy zaledwie pięć osób. Ericsson ma 
otworzyć niebawem w pełni zautomatyzowa-
ną fabrykę, a celem Tesli jest jak najszybsze 
uruchomienie fabryk działających bez inter-
wencji człowieka.

Jednak te same prognozy przewidują poja-
wienie się na globalnym rynku pracy nawet 
133 milionów nowych stanowisk. Będzie to 
rezultatem nowych możliwości biznesowych, 

wynikających z rozwoju technologicznego i ro-
snącej dostępności najnowszych rozwiązań. 
Potrzebni będą nie tylko automatycy, progra-
miści i inżynierowie, którzy będą wdrażać oraz 
utrzymywać pracę systemów informatycznych 
i robotów, lecz również eksperci dziedzin, któ-
re dzisiaj jeszcze nie istnieją. Z każdym rokiem 
na rynku pracy będą pojawiały się kolejne 
obszary specjalizacyjne, zaliczane do tzw. za-
wodów przyszłości. Możemy się spodziewać, 
że będą to profesje związane z analizą da-
nych, transformacją cyfrową, automatyzacją, 
sztuczną inteligencją, a także środowiskiem 
internetowym. Jednocześnie warto mieć na 
uwadze, że tak jak 20 lat temu nikt nie słyszał 

PRZYSZŁOŚĆ  
 RYNKU	PRACY

Przyszłość rynku pracy obserwujemy już teraz. Roboty 
weszły na stałe do fabryk i biur, automatyzacja i sztuczna 
inteligencja zmieniają procesy w firmach - co widać 
przede wszystkim w erze COVID-19, gig economy 
rewolucjonizuje HR i rekrutację. Rosnąca potrzeba 
elastyczności i coraz większa luka kompetencyjna to 
wielkie zmiany, którym rynek pracy musi stawić czoła. 

6	elementów	niezbędnych	
do	zbudowania	i	utrzymania	
przyjaznej	kultury	
organizacyjnej

 poczucie sensu 
wykonywanej pracy,

 włączanie pracowników 
w dyskusję i wspólne 
podejmowanie decyzji,

 promowanie odpowiednich 
postaw i zachowań wśród 
kadry zarządzającej,

 dążenie firmy do ulepszeń,
 otwartość na zmiany,
 zachęcanie wszystkich 

pracowników do 
uczestnictwa w procesie 
tworzenia dobrego 
miejsca zatrudnienia.
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o ekspertach rynku kryptowalut czy UX desi-
gnerach, tak dzisiaj również trudno precyzyj-
nie przewidzieć, jakie zawody będą atrakcyj-
ne w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Rozwój technologiczny zmienia również obli-
cze procesów HR oraz poszerza zakres sposo-
bów świadczenia pracy. Platformy działające 
w chmurze pozwalają nam wykonywać zada-
nia z dowolnego miejsca na świecie. Szeroka 
gama rozwiązań as-a-service umożliwia ela-
styczność, swobodę wyboru i wspomaga roz-
wój tzw. gig economy, czyli gospodarki, w któ-
rej pracownicy świadomie rezygnują z jednego 
miejsca zatrudnienia na rzecz pracy projekto-
wej i samodzielnie dobieranych zleceń. Sys-
temy rozpoznawania głosu i twarzy, internet 
rzeczy oraz ubrania i akcesoria zawierające 
w sobie zaawansowane technologie elektro-
niczne pomagają śledzić aktualne potrzeby 
pracowników, wspierają procesy rekrutacyjne 
i HR. Wszystkie te trendy stawiają nowe wy-
zwania, ale także budują przyszłość pracy.

	 Znaczenie	kultury	organizacyjnej

Nowe wymiary biznesu i związane z nimi 
możliwości wywołują zwiększone zapotrze-
bowanie na kompetencje technologiczne. 
Szacuje się, że na świecie brakuje już blisko 
10 milionów osób z takimi umiejętnościami. 
Rosnąca luka na rynku sprawia, że pojawia-
ją się nowe strategie zarządzania oraz re-
krutacji. Powstają nowe procesy wewnątrz 
firm, kształtują się zupełnie odmienne sieci 
dostawców, a także pojawia się potrzeba 
intensywnego podnoszenia kwalifikacji pra-
cowników. Zmienia się również kultura orga-
nizacyjna firm. 

Znaczenie pracy i cel realizowanych za-
dań są dziś dla pracowników ważniejsze niż 
kiedykolwiek. Dla pracodawców oznacza to 
konieczność określenia misji firmy oraz war-
tości, którymi chce się kierować, a następnie 
wykorzystanie ich we wszelkich działaniach. 
Kolejnym krokiem jest włączenie pracowni-
ków w proces decyzyjny, słuchanie ich opinii 
i dążenie do stworzenia miejsca pracy, jakie-
go chcą zatrudnieni. – Podejmując działania 
związane z budowaniem kultury organizacyj-
nej, należy pamiętać, że przykład powinien 
zawsze iść z góry. Menedżerowie muszą 
w pełni rozumieć i identyfikować się z kul-
turą organizacji, pracować i podejmować 
decyzje w oparciu o wartości firmy, a także 
wsłuchiwać się w potrzeby pracowników. Pa-
miętajmy przy tym, że nie można traktować 
kultury organizacyjnej jak pozycji na liście 
zadań do wykonania. Nie wystarczy stworzyć 

dokument opisujący zachowania pożądane 
wśród pracowników firmy. Budowanie kultury 
organizacyjnej to stały proces, ciągłe zbiera-
nie opinii i poszukiwanie obszarów, które wy-
magają ulepszenia. Co ważne, dobra kultura 
organizacyjna powinna być tworzona przez 
osoby, na które wpływa, a więc przez wszyst-
kich pracowników – zaznacza Agnieszka 
Czarnecka, z firmy Hays Poland.

Firmy chcące się rozwijać i budować prze-
wagę konkurencyjną będą musiały zadbać 
o satysfakcję pracowników, ponieważ jest 
ona podstawą budowania lojalności wobec 
pracodawcy. Sukces każdej firmy w rosną-
cym stopniu uzależniony jest od 
umiejętności i wiedzy jej pracowni-
ków. Pracodawcy są tego świado-
mi i wzmacniają swoje działania 
ukierunkowane na zatrzymywa-
nie cennych specjalistów w struk-
turach organizacji.

	 Koniec	epoki	etatu?

Równie ważna dla firm będzie otwartość na 
nowe modele pozyskiwania talentów i formy 
współpracy. Analitycy rynku spodziewają się, 
że w perspektywie kilku lat platformy pracy 
na żądanie - które umożliwiają firmom pod-
jęcie współpracy na krótki czas lub do reali-
zacji konkretnego zadania - staną się jednym 
z głównych motorów wzrostu gospodarczego. 
Zaznaczają przy tym, że tzw. Human Cloud, 
czyli systemy i platformy skupiające specjali-
stów w chmurze, stają się coraz bardziej po-
pularne w dużych organizacjach. Dotąd były 
wykorzystywane jedynie przez mniejsze firmy. 

Co to oznacza dla pracowników? Z jednej 
strony korzyści pod postacią większej ela-
styczności i niezależności w wyborze firmy 
oraz wykonywanych zadań. Dla wielu zaletą 

pracy w oparciu o zlecenia może również być 
możliwość zachowania równowagi pomiędzy 
życiem prywatnym i zawodowym, poprzez 
dopasowanie zleceń i okresów bez zatrud-
nienia do własnych potrzeb. Z drugiej stro-
ny, podkreślane są zagrożenia wynikające 
z rozwoju gig economy. Aby dobrze odnaleźć 
się w nowych realiach rynku, kandydatom 
niezbędne będą cenne i poszukiwane przez 
firmy kompetencje oraz zdolność do szybkiej 
adaptacji. Kolejnym zarzutem wobec takiej 
formy współpracy jest brak stabilizacji utoż-
samianej z pracą etatową i niepewność fi-
nansowa pracowników.

Eksperci rynku przewidują jednak, że na 
rynku zostanie zachowana zdrowa równo-
waga. W przyszłości firmy będą dążyły do 
zmiany proporcji w zatrudnieniu pracow-
ników stałych i tymczasowych współpra-
cowników, lecz kluczowe funkcje, związane 
z planowaniem strategii i realizacją proce-
dur, niezmiennie będą pełnili pracownicy 
etatowi. Warto również pamiętać, że ludzie 
mają różne predyspozycje i oczekiwania. 
Nie każdy pracownik może zrezygnować 
z etatu, ponieważ taka ścieżka kariery wy-
maga zmysłu przedsiębiorcy, stałego zabie-
gania o kolejne zlecenia i wysokiej wydaj-
ności pracy. Obserwując rosnącą na całym 
świecie lukę kompetencyjną, można się 
spodziewać, że pracodawcy będą musieli 
uwzględnić ten fakt w swoich strategiach 
zatrudnienia. 

Nowe możliwości 
biznesowe winikają 
m.in. z rozwoju 
technologicznego 
i rosnącej dostępności 
najnowszych rozwiązań.
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Valtra T254
skala: 1:32, kod: MA38440
Cena: 167,00 zł 

Case IH Axial Flow 2188
skala: 1:32, kod: MA38079
Cena: 450,00 zł 

Zetor Crystal 12045 „Museum Edition“
skala: 1:32, kod: MA35593
Cena: 256,50 zł 

New Holland T8.435
skala: 1:32, kod: MA38590
Cena: 405,00 zł 

Claas Jaguar 990 Terra Trac
skala: 1:32, kod: MA38409
Cena: 761,00 zł

John Deere T670i
skala: 1:16, kod: U02132
Cena: 272,00 zł 

John Deere 7610
skala: 1:32, kod: MA37972
Cena: 337,50 zł 

Ursus 1204 4WD 
skala: 1:32, kod: MA36369
Cena: 256,50 zł

Ursus 1201 2WD 
skala: 1:32, kod: MA36349
Cena: 256,50 zł 
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Claas Axion 930 Terra Trac
skala: 1:32, kod: MA38013
Cena: 382,50 zł 

Zetor Crystal 160
skala: 1:32, kod: MA35594
Cena: 292,50 zł 

Fendt 942 Vario
skala: 1:32, kod: MA37928
Cena: 382,50 zł 

Zetor Crystal 12045 „Museum Edition“
skala: 1:32, kod: MA35593
Cena: 256,50 zł 

Steyr 6300 Terrus CVT
skala: 1:32, kod: MA36770
Cena: 450,00 zł 

John Deere 9620RX
skala: 1:32, kod: MA37015
Cena: 511,00 zł 

Zetor Crystal 12045
skala: 1:32, kod: MA35593
Cena: 256,50 zł 

John Deere 6250R
skala: 1:32, kod: MA36527
Cena: 324,00 zł

Fendt 1050 Vario 
skala: 1:16, kod: MA34887
Cena: 328,50 zł 

Claas Torion 1812
skala: 1:32, kod: MA36528
Cena: 425,50 zł 

Zetor Crystal 12045 4WD
skala: 1:32, kod: MA35738
Cena: 259,00 zł 

Case IH Magnum 400
skala: 1:32, kod: MA38592
Cena: 405,00 zł

Case IH Magnum 400 Black
skala: 1:32, kod: MA38609
Cena: 450,00 zł 
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John Deere 8345R
skala: 1:32, kod: MA32123
Cena: 481,50 zł 

Fendt 939
skala: 1:32, kod: MA32122
Cena: 481,50 zł 

Fendt 933 Vario z ładowaczem
skala: 1:32, kod: MA37483
Cena: 873,00 zł 

John Deere 7310R z ładowaczem 
skala: 1:32, kod: MA37484
Cena: 850,50 zł 

Claas Xerion 5000 TRAC VC
skala: 1:32, kod: MA37482
Cena: 1012,50 zł 

Przyczepa Fortuna
skala: 1:32, kod: MA31741
Cena: 328,50 zł 

Zgrabiarka Krone Swadro 900
skala 1:32, kod: MA31742
Cena: 288,00 zł 

STEROWANE

Przyczepa Joskin
skala: 1:32, kod: MA31740
Cena: 328,50 zł 

Przyczepa Krampe 3
skala: 1:32, kod: MA34993
Cena: 468,00 zł 

John Deere 7290R
skala: 1:32, kod: MA38306
Cena: 778,50 zł 
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Claas Axion 850
skala: 1:32, kod: MA32124
Cena: 481,50 zł 

Vogel & Noot Hektor 1000
skala: 1:32, kod: MA31743
Cena: 216,00 zł 
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Zgrabiarka Krone Swadro 900
skala 1:32, kod: MA31742
Cena: 288,00 zł 

Claas Lexion 780
skala: 1:16, kod: MA37186
Cena: 212,00 zł 

Pluszowy samochód RC
kod: MA37297
Cena: 157,50 zł 

John Deere zestaw - farma
kod: MA35033
Cena: 225,00 zł 

Claas Axion 870
skala: 1:16, kod: MA37125
Cena: 212,00 zł 

Pluszowy samochód wyścigowy RC
kod: MA37296
Cena: 157,50 zł

Pluszowy ciągnik RC
kod: MA37293
Cena: 157,50 zł 

Fendt 1050 Vario
skala: 1:16, kod: MA36036
Cena: 292,50 zł 

John Deere grający traktor z przyczepą
kod: MA33821
Cena: 121,50 zł 

STEROWANE

New Holland T7.315 z przyczepą
skala: 1:32, kod: MA36717
Cena: 117,00 zł 

Fendt 1050 Vario z prasą
skala: 1:32, kod: MA38251
Cena: 81,00 zł 

Fendt 1050 Vario ze zgrabiarką
skala: 1:32, kod: MA38253
Cena: 81,00 zł 

tel. 63 261 60 83 | 509 387 285 www.modelerolnicze.pl

John Deere wóz ze zwierzętami
kod: MA33875
Cena: 103,50 zł 
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44  |  Kariera w rolnictwie

Breloczki/Puzzle/Pościel/Czapki

www.modelerolnicze.pl
Więcej produktów znajdziesz na:

New Holland T8.350
kod: MA37905
Cena: 45,00 zł 

Claas Jaguar 960 Terra Trac
kod: MA38321
Cena: 45,00 zł 

Pościel w ciągniki/kombajny 
kod: TA60137
Cena: 140,00 zł 

Pościel Claas 
kod: TA60138
Cena: 180,00 zł 

Puzzle Fendt 516 Vario
kod: KA20821
Cena: 40,00 zł 

Puzzle John Deere 7310R
kod: KA20752
Cena: 45,00 zł 

Pościel Liebherr
kod: TA60571
Cena: 180,00 zł 

Pościel Claas Baby
kod: TA60178
Cena: 140,00 zł 

Czapka Case IH
kod: TA61169
Cena: 50,00 zł 

Czapka Case IH
kod: TA61167
Cena: 50,00 zł 

Czapka New Holland
kod: TA61303
Cena: 52,00 zł 

Czapka Krone BiGX
kod: TA61107
Cena: 50,00 zł 

Zobacz prezentacje modeli 
na naszym kanale 
Modele Rolnicze
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