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Tytuł / stopień, imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej dr hab. Anna Szymanowska, prof. nadzw. UP 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego 
Cel modułu Zapoznanie studentów z mechanizmami spółdzielczości w obszarach wiejskich 

zarówno w Polsce jaki i na świecie. Przedstawiona zostanie istota zarządzania 
przedsiębiorstwem spółdzielczym ze wskazaniem kierunków rozwoju oraz źródeł 
finansowania   

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

W treściach modułu kształcenia zawarte będą informacje o istocie przedsiębiorstwa 
spółdzielczego i ekonomiczno-społecznych potrzebach rozwoju spółdzielczości w 
Polsce. Przedmiotem rozważań będą również opcje strategiczne przedsiębiorstw 
spółdzielczych w dobie globalizacji rynków oraz stanowisko państwa wobec 
istniejących podmiotów spółdzielczych w kraju. Ważnym elementem treści będą 
również zagadnienia przemian w spółdzielczości obserwowane na przestrzeni lat. W 
module tym uwzględnione będą również informacje dotyczące Funkcjonowania grup 
producentów rolnych (jak utworzyć i zarejestrować grupę, regulacje prawne 
dotyczące grup producentów, marketing w grupie producentów, prawa i obowiązki 
zarządu oraz członków grup producenckich). W tematyce modułu realizowane będą 
również tematy dotyczące różnych spółdzielni np. mleczarskich ogrodniczo-
pszczelarskich, zasad ich funkcjonowania i finansowania.    

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Brzozowski B.- Spółdzielczość wiejska w aktywizacji środowisk lokalnych 
na tle jej współczesnych problemów. Małopolskie Stowarzyszenie 
Doradztwa Rolniczego, AR Kraków, 2005 

2. Mierzwa D.- W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości rolniczej. 
Wyd. AR Wrocław 2005. 

3. Wiatrak A.P.- Spółdzielczość wiejska w gospodarce rynkowej (uwarunkowania 
działania i zmian), Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 

Planowane formy/ działania/ 
metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: wykłady z pełnym wykorzystanie środków audiowizualnych, 
ćwiczenia realizowane w pracowni komputerowej Metody dydaktyczne stosowane w 
realizacji modułu: dyskusja, wykonanie projektu, sprawdziany  

 
 
 
 


