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Kierunek  lub kierunki studiów Ogrodnictwo, specjalność doradztwo ogrodnicze 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Przedsiębiorczość i prowadzenie działalności gospodarczej  
Entrepreneurship and business activities 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku pierwszy 

Semestr dla kierunku pierwszy 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/ niekontaktowe 
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Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Dr Dariusz Paszko 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi 
pojęciami dotyczącymi przedsiębiorczości i istotą działań 

przedsiębiorczych oraz nabycie wiedzy na temat zasad 

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; 
poznanie wybranych aspektów prawnych, finansowych i 

organizacyjnych funkcjonowania nowych podmiotów 
gospodarczych, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw 

Wymagania wstępne i dodatkowe Ekonomia, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej,  

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Treści modułu obejmują zagadnienia: pojęcie przedsiębiorczości, 
przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy i działalności gospodarczej, 

Wady i zalety własnej działalności gospodarczej, Formalno-

prawne podstawy działalności gospodarczej w Polsce. Prawa i 
obowiązki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, 

Charakterystyka form prawno-organizacyjnych w działalności 
gospodarczej, źródła finansowania przedsięwzięć gospodarczych. 

Finansowanie ze środków własnych i pozyskiwanie obcych źródeł 

kapitału, Księgowość w firmie - zasady wyboru formy 
opodatkowania działalności gospodarczej, Obowiązki publiczno-

prawne przedsiębiorcy, zasady obrotu gospodarczego, 
techniczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, 

kontrola przedsiębiorcy, Przedsiębiorca w Unii Europejskiej. 
Zasady uruchamiania działalności gospodarczej w wybranych 

krajach UE, Bariery rozwoju przedsiębiorczości 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

Zalecana literatura: 
1. Barowicz M.: Jak prowadzić działalność gospodarczą? C. H. 

Beck, Warszawa 2008.  

2. Duczmal M. Praktyczne aspekty prowadzenia działalności 
gospodarczej. Wyd. WSZA, Opole 2008. 

3. Godlewska-Majkowska H.: Przedsiębiorczość: jak założyć i 
prowadzić własną firmę? SGH - Oficyna Wydawnicza, 

Warszawa 2009. 
4. Aktualne przepisy prawne, ustawy i rozporządzenia 

dotyczące tematyki przedmiotu 

5. Przydatne adresy internetowe: mf.gov.pl; nbp.pl; 
case.com.pl; parp.pl;  

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 
 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, praca z książką, dyskusja, 
praca w grupach, metody problemowe. 

 


