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Jednostka oferująca moduł Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa 

Cel modułu 

 

Celem modułu jest zapoznanie studenta z organizacją i 

funkcjonowaniem ogrodnictwa w tym zielarstwa w Polsce, 

wykształcenie umiejętności wyboru, analizy i wnioskowania na 

podstawie danych statystycznych dotyczących rynku 

zielarskiego (ogrodniczego), nabycie wiedzy na temat 

racjonalnego wykorzystania poszczególnych czynników 

produkcji w zielarstwie i umiejętności oceny efektywności 

ekonomicznej gospodarowania w zielarstwie na podstawie 

analizy danych makro- i mikroekonomicznych. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 

opis ok. 100 słów. 

Treści modułu obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu 

społeczno-ekonomicznych uwarunkowań ogrodnictwa ze 

szczególnym uwzględnianiem produkcji zielarskiej w Polsce, 

struktury organizacyjnej ogrodnictwa i jego głównych gałęzi 

produkcyjnych, charakterystykę podstawowych czynników 

wytwórczych, w tym ziemi, pracy i kapitału z punktu widzenia 

wykorzystania w produkcji zielarskiej, podstaw rachunku 

kosztów, dochodów i opłacalności w  produkcji zielarskiej, z 

uwzględnieniem metod obliczania podstawowych kategorii 

kosztów i dochodów oraz sposobów ich wykorzystania do 

oceny efektywności gospodarowania i podejmowania 

racjonalnych decyzji w gospodarstwie zielarskim. 
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