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Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 

Rok akademicki: 2018/2019 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu1):    Rachunkowość rolna ECTS 2) 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):  Farms Accountancy 

Kierunek studiów4):  Rolnictwo 

Koordynator przedmiotu5):  Dr Tomasz Felczak 

Prowadzący zajęcia6):  Dr Tomasz Felczak oraz pracownicy Zakładu Rachunkowości 

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany8): Wydział Rolnictwa i Biologii 

Status przedmiotu9):  a) przedmiot:  Kierunkowy b) stopień  I        rok  3  
c)  stacjonarne / 

niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny10):  Semestr:    zimowy 5 Jęz. wykładowy11): polski  

Założenia i cele przedmiotu12): 

 Poznanie podstawowych pojęć z obszaru rachunkowości, w szczególności rachunkowości rolnej oraz 
umiejętność ich interpretacji. 

 Dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu specyfiki i sposobów gromadzenia informacji 
ekonomicznej o działalności gospodarstw rolniczych. 

 Prezentacja zasad pomiaru, wyceny, dokumentowania i przygotowania informacji o stanie majątku i 
wynikach działalności gospodarstw.  

 Przedstawienie zasad przygotowywania i wykorzystania zestawów informacji o działalności 
gospodarstw rolniczych dla wewnętrznych potrzeb jednostki rolniczej, głównie do zarządzania  

 Ukazanie znaczenia danych pochodzących z rachunkowości gospodarstw w ocenie skutków 
podejmowanych decyzji w makroskali. 

 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): 
a) wykład…………………………………………………………...………………;  liczba godzin .......15;   

b) ćwiczenia audytoryjne…………………….....…………………………………;  liczba godzin .......15;    

Metody dydaktyczne14): 

1) Dyskusja  
2) Rozwiązywanie problemu  
3) Zadania sytuacyjne  
4) Analiza i interpretacja danych liczbowych z systemu rachunkowości  
5) Konsultacje 

Pełny opis przedmiotu15): 

Wykłady:     
Rachunkowość w systemie gromadzenia informacji o zjawiskach gospodarczych. Rachunkowość 
rolnicza jej cechy i zadania. Gospodarstwo i przedsiębiorstwo rolnicze jako podmiot rachunkowości. Rola 
rachunkowości w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych oraz w 
makroskali. Zasady prowadzenia rachunkowości rolniczej. Współczesne systemy rachunkowości 
rolniczej w Polsce. Majątek i kapitały gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolniczego. Pomiar i wycena 
majątku, zobowiązań i kapitałów własnych. Wynik finansowy jako miernik efektów ekonomicznych 
osiąganych przez przedsiębiorstwo. Uproszczona rachunkowość beneficjentów PROW. Podstawowe 
kategorie ekonomiczne i rachunkowe stosowane do ustalania wyniku finansowego. Metody ustalania 
dochodu rolniczego w gospodarstwach rodzinnych. FADN – model rachunkowości rolniczej na potrzeby 
wspólnej polityki krajów UE. Organizacja rachunkowości w Polsce na potrzeby FADN. Podstawowe 
książki do prowadzenia rachunkowości gospodarstwa rolniczego. Raporty i sprawozdania sporządzane 
w systemie FADN. Roczne zamknięcie rachunkowe gospodarstwa: sprawozdawczy rachunek wyników i  
bilans zamknięcia. Zakres informacji wykazywanych w ww. sprawozdaniach. Wprowadzenie do analizy 
finansowej gospodarstwa rolnego. 
Ćwiczenia:     
Majątek gospodarstwa rolniczego i jego klasyfikacja. Inwentaryzacja zasobów majątkowych i zobowiązań 
gospodarstwa rolniczego. Zasady wyceny składników majątku oraz kapitałów własnych i obcych dla 
potrzeb rachunkowości. Bilans gospodarstwa rolniczego i zasady jego sporządzania. Przykłady 
sporządzania bilansów majątkowych dla podmiotów rolniczych. Wynik finansowy przedsiębiorstwa i 
gospodarstwa rolniczego oraz pojęcia i kategorie ekonomiczne i rachunkowe stosowane w 
rachunkowości rolniczej do jego pomiaru.   Ewidencja w ramach uproszczonej rachunkowości 
beneficjentów PROW. Obliczanie podstawowych kategorii produkcji rolniczej, przychodów oraz wartości 
dodanej. Koszty – istota, klasyfikacje i układy wykorzystywane w rachunkowości rolnej. Rachunek 
dochodu rolniczego gospodarstwa rodzinnego. Zasady grupowania gospodarstw rolniczych w krajach 
Unii Europejskiej na podstawie danych z rachunkowości do analiz ekonomicznych i  finansowych. 
Nadwyżka bezpośrednia i metody jej ustalania. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolniczego oraz 
typy gospodarstw rolniczych wyodrębniane na podstawie danych z rachunkowości rolniczej. Wstępna 
analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa na podstawie bilansu i rachunku wyników. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)16): 

Zaliczenie przedmiotu: Podstawy ekonomii 

Założenia wstępne17):  
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekty kształcenia18): 

01 – Rozpoznaje i porządkuje składniki majątku i 
kapitałów gospodarstwa. 

02 – Sporządza uproszczony bilans gospodarstwa 
rolniczego. 

03 – Identyfikuje i  objaśnia grupy kosztów, 
przychodów i inne czynniki wpływające na wynik 
finansowy gospodarstwa.  

 

04 – Oblicza wynik działalności zgodnie z 
zasadami rachunkowości. 

05 – Ocenia przydatność i jakość informacji 
ekonomicznej generowanej przez 
rachunkowość. 

06 – Interpretuje i analizuje podstawowe 
informacje zawarte w sprawozdaniach 
sporządzanych w ramach prowadzonej 
rachunkowości 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19): 
01, 02, 04, 05. -  Kolokwium pisemne zaliczeniowe.  
03, 05 – Obserwacja aktywności w trakcie rozwiązywania zadań i dyskusji określonych problemów.  
06 – Przygotowanie pracy pisemnej z zakresu analizy finansowej w ramach pracy własnej studenta. 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 20): 

Zaliczenie po zakończeniu wykładów oraz na zakończenie ćwiczeń. Treść pytań na zaliczenie z oceną. 
Karta oceny studentów. Okresowa praca pisemna.  

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową21): 

Zaliczenie wykładów 40%, zaliczenie ćwiczeń 40%, samodzielna praca studenta10%, aktywność 
studenta – 10%.  

Miejsce realizacji zajęć22):  Sala do zajęć dydaktycznych. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):  

1.  Mańko S. redakcja; Rachunkowość i analiza w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wyd. DIFIN Warszawa 2009   

2.  Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z.: Rachunkowość rolnicza, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2004.  

3.  Praca zbiorowa, Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych, FAPA, Warszawa 2003. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Goraj L., Rachunkowość rolna w krajach Unii Europejskiej i w Polsce,  IERiGŻ PIB, Warszawa 2003. 
 2.Tchorzewska E.; Rachunkowość podmiotów rolniczych w okresie transformacji gospodarczej w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i 

Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 48, Warszawa, 2003. 

3. Wyszkowska Z., Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2006. 
Akty prawne: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz.U. z 2001r. Nr 

3 Poz. 20 ze zm.), Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm.). 
Strony internetowe: www.fadn.pl, www.fadn.eu  

UWAGI24): 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2: Godziny/ECTS 

Wykłady 15 

Ćwiczenia audytoryjne/ 15 

Ćwiczenia terenowe 0 

Przygotowanie do ćwiczeń terenowych 0 

Przygotowanie  prac pisemnych 8 

Przygotowanie do zaliczeń materiału  wykładowego i ćwiczeniowego 15 

Przygotowanie do egzaminu pisemnego 0 

Obecność na zaliczeniu wykładów  1 

Udział w konsultacjach 2 

Razem 
56 

2,0  ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 
  

Wykłady 15 

Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe 15 

Ćwiczenia terenowe 0 

Udział w konsultacjach 2 

Obecność na zaliczeniu wykładów 1 

Razem 
33 

1,3 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.:  
Ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne  15 

Udział w konsultacjach 2 

Razem 
17  

0,7 ECTS 

http://www.fadn.pl/
http://www.fadn.eu/
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Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)  
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 Rozpoznaje i porządkuje składniki majątku i kapitałów gospodarstwa.  K1A _W04 , K1A _W14, K1A_K04 

02 Sporządza uproszczony bilans gospodarstwa rolniczego K1A _W14, K1A _U01 

03 Identyfikuje i objaśnia grupy kosztów, przychodów i inne czynniki wpływające na wynik 
finansowy gospodarstwa.  

K1A _W14, K1A_K08 

04 Oblicza wynik działalności zgodnie z zasadami rachunkowości. K1A_U11, K1A _K01 

05 Ocenia przydatność i jakość informacji ekonomicznej generowanej przez rachunkowość. K1A_UO1, K1A_K08 

06 Interpretuje i analizuje podstawowe informacje zawarte w sprawozdaniach sporządzanych 
w ramach prowadzonej rachunkowości  

 K1A_W03,  K1A_U10 

 

 

 

 

 

 


