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Kierunek lub kierunki studiów Ogrodnictwo, Produkcja Ogrodnicza 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej 

Economics and organization of horticultural production 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Rok studiów dla kierunku IV 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

5 (2/3) 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Dr Dariusz Paszko 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa 

Cel modułu Celem modułu zapoznanie studentów z organizacją i 

funkcjonowaniem ogrodnictwa w Polsce i na świecie oraz 
wykształcenie umiejętności posługiwania się miernikami 

społeczno-ekonomicznymi w ocenie rozwoju rynku ogrodniczego, 

nabycie wiedzy na temat nowoczesnych zasad prowadzenia 
rachunku ekonomicznego w gospodarstwie ogrodniczym oraz 

metod jego wykorzystania w podejmowaniu krótko i 
długookresowych decyzji gospodarczych, Przybliżenie 

podstawowych zagadnień dotyczących ekonomiki i organizacji 
produkcji w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz jego związków z 

otoczeniem zewnętrznym.  

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Treści modułu obejmują: zakres i miejsce przedmiotu wśród 
nauk ekonomiczno-rolniczych; makro- i mikroekonomiczne 

uwarunkowania funkcjonowania ogrodnictwa w Polsce; pojęcie, 

istota, typologia i formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw 
ogrodniczych w Polsce, charakterystyka głównych sił 

wytwórczych przedsiębiorstwa oraz analiza jego struktury 
organizacyjnej i podstawowych gałęzi produkcyjnych; nakłady i 

koszty w ocenie działalności gospodarstwa; zasady pomiaru 

efektów produkcyjnych i ekonomicznych, metody rachunku 
ekonomicznego, przydatne przy podejmowaniu decyzji 

produkcyjnych; metody oceny wyników ekonomicznych 
przedsiębiorstwa; przedmiot, cel i metody kalkulacji rolniczych;  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Zalecana lista lektur: 

1. Gębska M., Filipiak T. Podstawy ekonomiki i organizacji 
gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa 2006 

2. Kierul Z. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych. 
PWRiL, Warszawa 1986. 

3. Klepacki B. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji 

gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. SGGW, 
Warszawa 1997. 

4. Krusze N. Ekonomika i organizacja gospodarstw 
ogrodniczych.  PWRiL, W-wa 1980. 

5. Manteuffel R. Ekonomika i organizacja gospodarstwa 
rolniczego. PWRiL, Warszawa 1979. 

6. Wawrzyniak J. Rachunek kosztów a zarządzanie w 

przedsiębiorstwach ogrodniczych. Wyd. Prodruk, Poznań 
1990. 

Planowane formy/działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykład, praca z książką, praca w grupie, pogadanka, dyskusja, 

zadania problemowe i projektowe 

 


