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1.Wymagania wstępne 

Elementy prawa cywilnego i gospodarczego, podstawy rachunkowości 

2. Program przedmiotu 

1. Pojęcie działalności rolniczej 
2. Uwarunkowania formalnoprawne prowadzenia działalności rolniczej 
3. Ewidencje i rejestry przedsiębiorców rolnych 
4. Opodatkowanie jednostek rolniczych w Polsce (podatek rolny, od nieruchomości, środków transportu, od towarów i 

usług, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych z działów specjalnych produkcji rolnej) 
5. Uproszczone formy rachunkowości 
6. Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie rolnym z produkcją roślinną 
7. Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie rolnym z produkcją zwierzęcą 
8. Rachunkowość rolna według międzynarodowych standardów rachunkowości  

3. Metodyka zajęć 

Wykład, prowadzony z wykorzystaniem nowoczesnych technik wizualnych, wzbogacony przykładami z praktyki 
gospodarczej.    

4.Cel dydaktyczny przedmiotu 

 Nabycie wiedzy z zakresu: 
1. moŜliwych form prowadzenia działalności rolniczej 
2. obowiązków wynikających ze statusu producenta rolnego jako przedsiębiorcy  
Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu: 
1. przygotowania i prowadzenia ewidencji księgowej 
2. wyceny składników majątkowych i źródeł ich finansowania zaangaŜowanych w działalność rolną 
3. metod kalkulacji kosztów jednostkowych  

Wykaz literatury podstawowej     (do 4 pozycji) 

1. B. Jezyńska, Producent rolny jako przedsiębiorca, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008; 
2. Z. Wyszkowska, Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych, wyd. Difin, Warszawa 2006 
3. A. KoŜuch, A. Marcysiak, B. Piechowicz, Agrobiznes - podstawy rachunkowości część 2, WSiP SA, Warszawa 2008, 
4. Ustawa o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. 
5. MSR 41  
 

Wykaz literatury uzupełniającej     (do 4 pozycji) 
1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U.  z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z póź. zm., 
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 200 r. Nr 14, poz. 176  z póź. zm., 
3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535,  z póź. zm, 
4. Rachunkowość przedsiębiorstw rolnych, SKwP, Warszawa 1982; 


