
 

 

 

 

L.p.
Temat Czas 

Metoda 

pracy
Godziny

9:00-9:30

1

Korzyści wynikające ze sporządzenia bilansu 

majątkowego w zarządzaniu gospodarstwem

Co to jest bilans majątkowy?

Analiza bilansu majątkowego – kapitał własny

Analiza aktywów gospodarstwa rolniczego – wpływ struktury 

aktywów na wyniki produkcyjne

Analiza pasywów gospodarstwa rolniczego – wpływ 

struktury pasywów na wyniki ekonomiczne

1,5 wykład 09:30 - 10:40

10:40 -11:00

2

Rachunek wyników - rezultaty ekonomiczne działalności 

gospodarstwa rolniczego

Co to jest rachunek wyników?

Analiza produkcji i kosztów

Analiza wyniku finansowego i jego rozdysponowania

Ocena efektywności gospodarowania (dochodowość pracy, 

ziemi, majątku i kapitału własnego)

2

wykład                      

+                  

ćwiczenia

11:00 -11:45                                  

+                                        

11:45 -12:30

12:30  - 13:30

3

Przepływy pieniężne – najważniejsze jest utrzymanie 

płynności finansowej

Co to są przepływy pieniężne?

Ocena płynności finansowej

Analiza sezonowości przepływów pieniężnych i zarządzanie 

nimi

1,5

wykład                                     

+                  

ćwiczenia

13:30 -14:15                            

+                                    

14:15 -15:15

15:15 - 15:30

4 Wybrane wskaźniki ekonomiczne 1 wykład 15:30 -16:15

5

Przedstawienie i analiza sytuacji produkcyjnej, ekonomicznej 

analizowanego gospodarstwa rolnego (w którym odbędzie 

się wizyta) z elementami ryzyka.

1 wykład 16:15 -17.00

18:00 - 19:00

7:30 - 8:30

8:30

Wizyta w gospodarstwie, zebranie dodatkowych danych o 

gospodarstwie rolnym, w tym dotyczących ryzyka.
4 9:00 - 12:00

12:00 - 13:00 

13:00 - 14:00

2
Planowanie rozwoju gospodarstwa z uwzględnieniem 

inwestycji.
2 ćwiczenia 14:00 - 15:30

15:30 - 15:45

Planowanie rozwoju gospodarstwa z uwzględnieniem 

inwestycji.
2 ćwiczenia 15:45 - 17:15

17:15 - 17:30

18:00 - 19.00

8:00 - 9:00

1

Analiza planów opracowanych przez uczestników.

Optymalizacja działalności produkcyjnych i propozycje zmian 

w stanie obecnym przykładowego gospodarstwa.

3

ćwiczenia 

(studium 

przypadku 

wykorzysta

niem 12 

danych z 

gosp.)

9:00 - 11:30

11:30 - 11:45

2
Rodzaje ryzyka w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym.
1 wykład 11:45 - 12:30

12:30 - 13:30

3 Rola ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem. 1 wykład 13:30 - 14:15

14:15 - 14:30

4
Analiza ryzyka i podejmowanie decyzji. Sposoby niwelowania 

negatywnych skutków ryzyka. 1 wykład 14:30 - 15:15

Śniadanie (dla osób nocujących)

Przerwa kawowa

Obiad

Przerwa kawowa

Obiad

Przerwa kawowa

Przerwa kawowa

Kolacja  (dla osób nocujących)

III DZIEŃ

Śniadanie (dla osób nocujących)

1

Wyjazd do gospodarstwa

wyjazd

Powrót z gospodarstwa 

Przerwa kawowa

Obiad

Przerwa kawowa

Kolacja (dla osób nocujących)

II DZIEŃ

I DZIEŃ

Rejestracja uczestników 


