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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności 
praktycznych dotyczących zagadnień dotyczących prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego. 

W poradniku znajdziesz: 
– wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć juŜ ukształtowane, 

abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,  
– cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do osiągnięcia załoŜonych celów 

kształcenia i opanowania umiejętności zawartych w jednostce modułowej, 
– zestaw pytań sprawdzających, abyś mógł sprawdzić, czy juŜ opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie 

materiału całej jednostki modułowej, 
– wykaz literatury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat układu jednostek modułowych 

621[01].Z5 
Ekonomika produkcji ogrodniczej 

621[01].Z5.02 
Prowadzenie gospodarstwa 

ogrodniczego 

621[01].Z5.03 
Organizowanie zbytu 

produktów ogrodniczych 

621[01].Z5.01 
Zastosowanie przepisów prawa 

rolnego 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
− korzystać z komputera i jego oprogramowania, 
− korzystać z Internetu, 
− współpracować w grupie. 
− przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz 

ochrony środowiska. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– sporządzić schemat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ogrodniczego, 
– scharakteryzować rodzaje działalności ogrodniczej, 
– zorganizować działalność zaopatrzeniową, produkcyjną i usługową, 
– zaplanować i zorganizować proces produkcji ogrodniczej, 
– sporządzić dokumentację działalności gospodarstwa, 
– posłuŜyć się terminologią dotyczącą rachunku ekonomicznego: wpłaty, wypłaty, wydatki, 

przychody, koszty, nakłady, rozchody, zysk, 
– sporządzić kalkulację kosztów produkcji ogrodniczej, 
– obliczyć wynik finansowy działalności przedsiębiorstwa. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa ogrodniczego 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Ogrodnictwo jest jedną z najstarszych form zorganizowanej działalności człowieka, a jej 
podstawową komórką jest gospodarstwo. W wyniku rozwoju oraz zachodzących zmian 
społecznych i ekonomicznych gospodarstwo przekształciło się w przedsiębiorstwo. 

Gospodarstwo ogrodnicze to jednostka ekonomiczno – produkcyjna, celowo 
zorganizowana, posiadającą własne kierownictwo oraz zespół ludzi, ziemię i środki niezbędne 
do wytwarzania produktów i surowców dla przemysłu. Gospodarstwo jest jednostką 
wyodrębnioną pod względem terytorialnym i organizacyjnym, co oznacza, Ŝe ma swoją 
nazwę, określona strukturę organizacyjną i określony teren. 

Pojęcie gospodarstwa jest związane z procesem produkcyjnym, bez względu na sposób 
wykorzystania produkcji. Często gospodarstwa zajmują się produkcją na potrzeby własne lub 
w niewielkim zakresie produkcją z przeznaczeniem na sprzedaŜ. 

Do podstawowych funkcji gospodarstwa naleŜą: 
– pozyskanie zasobów (ziemi, ludzi, kapitału), 
– wytwarzanie dóbr lub usług, 
– sprzedaŜ produktów, 
– działalność inwestycyjna. 

Gospodarstwo ogrodnicze zajmuje się głównie produkcją owoców i warzyw oraz 
pokrewnych produktów takich jak: rośliny ozdobne, produkty pszczele, materiał nasienny 
i szkółkarski. 

W gospodarstwach indywidualnych środki produkcji stanowią własność osobistą 
rolników. Praca jest wykonywana przez uŜytkowników gospodarstwa i członków ich rodzin, 
a źródłem opłaty za pracę jest wygospodarowany dochód rolniczy. 

Gospodarstwo rodzinne – w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – to 
gospodarstwo rolne o obszarze nie mniejszym niŜ 1ha uŜytków rolnych, prowadzone przez 
rolnika indywidualnego oraz takie w którym łączna powierzchnia uŜytków rolnych nie 
przekracza 300 ha. Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa rodzinnego uwzględnia się 
grunty własne oraz dzierŜawione. Cele gospodarstwa są róŜnorodne; naleŜą do nich: 
– maksymalizacja dochodów, 
– wzrost majątku, 
– świadczenie usług na rzecz środowiska, 
– zaspokajanie potrzeb członków rodziny i zespołu pracowniczego. 

Wśród celów kaŜdego gospodarstwa naleŜy wyróŜnić cele: 
– główne 
– cząstkowe, 
– alternatywne. 

Celem głównym gospodarstwa jest maksymalizacja efektu produkcyjnego i dochodowego 
przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i nakładów związanych z jego prowadzeniem. 

Cele cząstkowe są następujące: 
– maksymalne wykorzystanie dostępnych czynników produkcji (potencjału produkcyjnego) 
zasobów ziemi, pracy ludzkiej, kapitału, obiektów gospodarczych, maszyn i urządzeń, 
walorów środowiska (Ŝyzności gleb, konfiguracji terenu, mikroklimatu, połoŜenia 
geograficznego), 
– dobre wyposaŜenie w środki produkcji, 
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– osiąganie wysokich (rekordowych) plonów, 
– powiększanie i unowocześnianie gospodarstwa, 
– produkcja zgodna z wymaganiami ochrony środowiska, 
– przyczynianie się do upiększania krajobrazu rolnego. 

Cele alternatywne: 
– zapewnienie dostatecznej ilości wolnego czasu zatrudnionej rodzinie i pracownikom 

najemnym, wzbogacanie wiedzy, Ŝycie kulturalne, 
– zapewnienie warunków do pracy w zdrowym środowisku, bez stresów, 
– stwarzanie takich warunków pracy, które powodują, Ŝe staje się ona lŜejsza 

i przyjemniejsza. 
Pod względem struktury własnościowej i formy organizacyjno – prawnej moŜna wyróŜnić 

róŜne typy gospodarstw: 
1) rodzinne gospodarstwa rolne charakteryzujące się tym, Ŝe: 

– prowadzona w nich produkcja oparta jest na rodzinnej sile roboczej, 
– nastawione są na maksymalizowanie dochodu i tworzeniu miejsc pracy dla wszystkich 

członków rodziny, 
– podział dochodów następuje między członków rodziny (podział wg potrzeb), 
– zachowują integralność zasobów naturalnych, jakimi rodzina dysponuje, 
– posiadają zdolność przystosowania się do zmiennych warunków otoczenia, 
– praca wykonywana jest głównie siłami właściciela i jego rodziny, 
– dochody przeznaczone są nie tylko na prowadzenie warsztatu pracy, ale i na 

utrzymanie rodziny, 
– dobrowolnie (lub obligatoryjnie w przypadku korzystania z bankowych kredytów 

inwestycyjnych) prowadzą ewidencję księgową oraz wyników gospodarczych, 
– występuje łączenie przez właściciela lub dzierŜawcę funkcji kierowniczej i wykonawczej, 

pracy umysłowej z fizyczną. 
2) farmerskie gospodarstwa rodzinne cechuje: 

– trwałe najmowanie siły roboczej, 
– nastawienie na maksymalizację zysku, 
– słaba więź między gospodarstwem a rodziną. 

3) kapitalistyczne gospodarstwa rolne mają podobne cechy, jak farmerskie gospodarstwa 
rodzinne, lecz zarządzanie nimi moŜe być oddzielone od własności (tzw. zarządzanie 
menedŜerskie). 

4) przedsiębiorstwo typu partnerskiego (spółkowego) to takie, w którym wspólnicy dzielą 
między sobą nakłady i dochody oraz kaŜdy partner jest odpowiedzialny za zobowiązania 
pozostałych wspólników. W rolnictwie najbardziej popularne są jednoosobowe spółki 
Skarbu Państwa, spółki osób fizycznych, spółki z udziałem kapitału zagranicznego, 
a takŜe spółki rodzinne. 

 
Przedsiębiorstwo to jednostka organizacyjna wyodrębniona pod względem organizacyjnym, 
prawnym i ekonomicznym, prowadząca działalność gospodarczą. Pojęcie przedsiębiorstwo 
jest bardzo szerokie, obejmuje ono nie tylko jednoosobowe przedsiębiorstwa prywatne, 
przedsiębiorstwa państwowe i komunalne, lecz takŜe wszelkiego rodzaju spółki i spółdzielnie. 
 
Przedsiębiorstwo państwowe opiera swoje działania na przepisach ustawy z dnia 
25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 
112, poz. 981). Jest ono samodzielnym, samorządnym, samofinansującym się podmiotem 
gospodarczym, którego organem załoŜycielskim są naczelne, centralne lub terenowe organa 
administracji państwowej. Przedsiębiorstwo tego typu ma osobowość prawną i gospodaruje 
wydzieloną częścią mienia ogólnonarodowego. 
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Przedsiębiorstwa komunalne działają na podstawie prawa o samorządzie terytorialnym ich 
organem załoŜycielskim jest gmina, która pozostając samodzielnym podmiotem wykonuje 
zadania publiczne w imieniu własnym i na własne ryzyko. Przedsiębiorstwa te realizują 
zadania o charakterze uŜyteczności publicznej, zmierzające do zaspokojenia zbiorowych 
potrzeb mieszkańców. 

Spółka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno – prawnej, pod postacią, której 
funkcjonują przedsiębiorstwa. 

Wśród spółek wyróŜnia się: 
– spółki prawa cywilnego (spółki cywilne), 
– spółki kapitałowe prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka 

akcyjna). 
– spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka 

partnerska, spółka komandytowo – akcyjna). 
 
Spółka cywilna działa na podstawie prawa cywilnego. Wspólnicy (minimum dwóch) spółki 
cywilnej zobowiązują się do dąŜenia do określonego, wspólnego celu gospodarczego. Kapitał 
spółki tworzą wspólnicy z wniesionych przez siebie wkładów w postaci gotówki lub wkładu 
niepienięŜnego, czyli aportu, a później równieŜ dochodów spółki. Za zobowiązania spółki 
cywilnej wszyscy wspólnicy odpowiadają zarówno majątkiem spółki, jak i kaŜdy majątkiem 
osobistym. Spółkę cywilną moŜna załoŜyć na czas nieograniczony lub na czas ograniczony 
w celu wykonania jakiegoś pojedynczego przedsięwzięcia. Spółka cywilna nie posiada 
osobowości prawnej. Płatnikiem podatku dochodowego od uzyskanego dochodu jest kaŜdy 
wspólnik indywidualnie. Płatnikiem składek ubezpieczeniowych wspólników moŜe być albo 
spółka, albo sami wspólnicy. Inaczej natomiast jest w przypadku podatku VAT. Tutaj 
płatnikiem podatku jest spółka. W przypadku spółki cywilnej istnieje moŜliwość wyboru 
prostych form opodatkowania – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub księga 
przychodów i rozchodów. Jeśli obroty spółki przekroczą równowartość 800 000 EUR, naleŜy 
prowadzić pełną księgowość. NiezaleŜnie od wybranej formy opodatkowania spółki muszą na 
koniec roku sporządzać sprawozdanie finansowe. 
 
Spółka jawna jest spółka osobową. Z reguły zakładają ją wspólnicy spółki cywilnej, którzy 
przekroczyli limit obrotów 800 000 EUR w dwóch kolejnych latach. Majątek spółki, 
podobnie jak w przypadku spółki cywilnej, jest własnością wspólną wspólników. Spółka 
moŜe jednak we własnym imieniu nabywać prawa majątkowe (kupować nieruchomości, 
ruchomości itp.). Majątkiem spółki są wkłady pienięŜne wspólników, wniesione maszyny 
i inne wartości materialne i niematerialne oraz wszelki majątek nabyty przez spółkę w czasie 
jej działania. W przypadku nie wywiązywania się ze zobowiązań i na przykład ogłoszenia 
upadłości, w pierwszym rzędzie zobowiązania są pokrywane z majątku spółki. JeŜeli majątek 
okaŜe się niewystarczający, zobowiązania są pokrywane z majątku osobistego wspólników. 
Rozliczenia z urzędem skarbowym wyglądają podobnie, jak w przypadku spółki cywilnej. 
Podatek dochodowy płacą sami wspólnicy – kaŜdy od przypadającej mu części dochodów. 
Podatek VAT płaci natomiast spółka. 
 
Spółka komandytowa jest szczególną formą spółki jawnej. Wspólnicy spółki komandytowej 
dzielą się na komplementariuszy i komandytariuszy. Komplemantariusz to wspólnik, który 
odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązania firmy. Komandytariusz natomiast 
odpowiada do wysokości sumy komandytowej. Suma ta, czyli udział, jeśli jest niepienięŜna, 
musi być określona w umowie spółki. W spółce komandytowej musi być przynajmniej jeden 
komplementariusz i przynajmniej jeden komandytariusz. Komandytariusz nie ma prawa do 
prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej, ma jednak wgląd w księgi rachunkowe   i bilans 
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spółki. Jego jedyną rolą w spółce moŜe być inwestowanie kapitału. Umowa spółki musi być 
sporządzona w postaci aktu notarialnego. Płatnikiem podatku dochodowego od uzyskanego 
dochodu jest kaŜdy wspólnik indywidualnie. Płatnikiem podatku VAT jest natomiast spółka, 
czyli musi ona posiadać swój NIP i Regon. Spółki komandytowe mają obowiązek 
prowadzenia pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych. 
 
Spółka partnerska to forma spółki osobowej przeznaczona dla osób wykonujących wolne 
zawody. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby wykonujące jeden z następujących 
zawodów: lekarz, stomatolog, weterynarz, aptekarz, połoŜna, pielęgniarka, księgowy, doradca 
podatkowy, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, architekt, rzecznik patentowy, 
rzeczoznawca majątkowy, notariusz, tłumacz przysięgły. 
 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. to 
50 000zł, a minimalna liczba wspólników to jeden Wspólnikiem moŜe być osoba fizyczna lub 
osoba prawna. Jednoosobowa spółka z o.o. nie moŜe być jednak załoŜona przez inną 
jednoosobową spółkę z o.o. Za zobowiązania spółki odpowiada ona sama swoim majątkiem. 
Wspólnicy odpowiadają do wysokości wniesionych udziałów. Zasada ta nie dotyczy 
zobowiązań podatkowych. W tym przypadku wspólnicy odpowiadają całym swoim 
majątkiem w takiej części, w jakiej uczestniczą w podziale zysków. Władzami spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością są: 
– zgromadzenie wspólników, zwoływane minimum raz w roku, 
– rada nadzorcza powoływana przez zgromadzenie wspólników, składająca się z minimum  

trzech członków, posiadająca uprawnienia kontrolne i reprezentująca spółkę w jej 
relacjach i sporach z zarządem. Podstawowe zadania rady nadzorczej to badanie 
sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządu oraz składania do zgromadzenia 
wspólników wniosków dotyczących podziału zysków, pokrycia strat i corocznych 
sprawozdań z działalności spółki, 

– komisja rewizyjna, tworzona w większych spółkach  
– zarząd, który moŜe być jedno lub wieloosobowy, powoływany przez zgromadzenie 

wspólników, a zajmuje się bieŜącym kierowaniem spółką. 
Podatek od zysku płaci spółka, jest to podatek od osób prawnych i wynosi obecnie 19%. 
Obowiązkiem osób prawnych, a do takich naleŜy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
jest prowadzenie pełnej księgowości. 
 
Spółka akcyjna jest najbardziej złoŜoną formą działalności gospodarczej. Minimalny kapitał 
zakładowy wynosi 500 000zł. Najbardziej istotne róŜnice w porównaniu ze spółką z o.o. 
są następujące: 
– akcjonariusze nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nawet za 

zobowiązania podatkowe, 
– podobnie jak w przypadku spółki z o.o. moŜe istnieć tylko jeden wspólnik, 
– aktem załoŜycielskim w przypadku spółki akcyjnej jest statut spółki określający zasady jej 

działania, 
– forma opodatkowania jest taka sama, jak w przypadku spółki z o.o. – pełna księgowość 

i podatek od osób prawnych, 
– spółka akcyjna moŜe emitować akcje, czyli papiery wartościowe, które z kolei mogą być 

przedmiotem obrotu giełdowego. 
Spółki prawa handlowego podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a spółki 

prawa cywilnego podlegają rejestracji w urzędzie gminy. KaŜdy podmiot gospodarczy musi 
mieć nadany numer statystyczny REGON (przez GUS) oraz numer identyfikacji podatkowej 
NIP (nadany przez urząd skarbowy) 
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Spółdzielnia jest dobrowolnym, samodzielnym i samorządnym zrzeszeniem nieograniczonej 
liczby osób. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich członków. 
Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. ZałoŜyciele spółdzielni muszą 
uchwalić statut spółdzielni oraz dokonać wyboru jej organów (rady nadzorczej i zarządu). 
NajwyŜszym organem jest walne zgromadzenie lub zebrania grup członkowskich. 
Spółdzielnia musi być wpisana do rejestru sądowego (nabywa osobowość prawną). 

Organizowanie przedsiębiorstwa rozpoczyna się od tworzenia struktury i schematu 
organizacji. W budowie struktur organizacyjnych są stosowane trzy podstawowe modele: 
– struktura liniowa, 
– funkcjonalna, 
– sztabowo – liniowa. 
 
W strukturze liniowej  na czele kaŜdej komórki organizacyjnej stoi jeden przełoŜony, który 
kieruje całą jej działalnością. Kierownik niŜszego szczebla organizacyjnego podlega 
kierownikowi szczebla wyŜszego. Powstaje w ten sposób linia kierowników, która w duŜych 
jednostkach organizacyjnych moŜe obejmować kilka szczebli. Linia ta nosi nazwę drogi 
słuŜbowej. Droga ta słuŜy takŜe do kontroli realizacji zadań. Struktura liniowa stwarza jasny, 
logiczny i uporządkowany układ dróg komunikacyjnych. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat struktury liniowej [www.empi2.pl/] 
 

W strukturze funkcjonalnej  podwładni mają przełoŜonych słuŜbowych decydujących o tym, co 
ma być wykonane oraz przełoŜonych funkcjonalnych, wydających dyspozycje związane ze 
sposobem wykonywania zadań. Pracownik moŜe mieć kilku zwierzchników, Konstrukcja 
struktury funkcjonalnej opiera się na zasadzie specjalizacji pracy kierowniczej, która przejawia się 
przede wszystkim w fachowości podejmowania decyzji. Prowadzi to do złamania zasady 
jednoosobowego kierownictwa. 

 

 
 

Rys. 2. Schemat struktury funkcjonalnej [www.empi2.pl/] 
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W strukturze sztabowo – liniowej połączono dodatnie cechy struktury liniowej i struktury 
funkcjonalnej. W strukturze tej na czele kaŜdej komórki organizacyjnej stoi jeden kierownik, 
który kieruje całą jej działalnością. Podporządkowany jest on jednemu kierownikowi 
wyŜszego szczebla, od którego otrzymuje zadania i wobec którego odpowiada za ich 
wykonanie. Kierownik ma do dyspozycji odpowiednich specjalistów, zadaniem, których jest 
opracowywanie i przygotowywanie materiałów, które umoŜliwiają kierownikowi 
podejmowanie odpowiednich decyzji oraz instruowanie i kontrolowanie komórek jemu 
podlegających. 
 
 

 

Rys. 3. Schemat struktury sztabowo – liniowej [www.empi2.pl/] 

Działy i gałęzie gospodarstwa oraz ich powiązania 
W organizacji gospodarstwa wyróŜnia się następujące elementy składowe: 

– działy, które stanowią grupę gałęzi produkcji rolniczej o podobnych podstawach 
przyrodniczo − technicznych; wyróŜnia się działy produkcyjne, przetwórcze, usługowe, 

– gałęzie, które stanowią część działu wyróŜniającą się przedmiotami i narzędziami pracy, 
technologią, organizacją procesu produkcyjnego i końcowym produktem, 

– działalności, które stanowią pozyskiwanie danego produktu za pomocą ściśle określonej 
technologii. 

Gałęzie produkcji w gospodarstwie ogrodniczym moŜna podzielić na: 
1) gałęzie główne – np. uprawa warzyw, sadownictwo, szkółkarstwo, uprawa roślin 

ozdobnych, nasiennictwo, uprawa zbóŜ, uprawa roślin przemysłowych, 
2) gałęzie uboczne – np. pszczelarstwo, chów zwierząt futerkowych, dekoratorstwo, 

florystyka i gałęzie wymienione w punkcie 1, jeśli nie są gałęziami głównym, 
3) gałęzie pomocnicze – np. warsztaty, przetwórstwo warzyw (np. kwaszenie kapusty 

i ogórków). 
Główne gałęzie produkcji wpływają najsilniej na organizację gospodarstwa, dają 

podstawową część produkcji finalnej i na nie przypada główna część kosztów. Uboczne 
gałęzie produkcji uzupełniają główną gałąź produkcji. Podnoszą one ogólną wartość 
produkcji w gospodarstwie i umoŜliwiają zwiększenie opłacalności gospodarstwa, a często 
takŜe wykorzystywanie zasobów siły roboczej w ciągu całego roku. Pozwalają one ponadto 
na lepsze wykorzystanie ziemi, urządzeń, maszyn itp. KaŜdą z wymienionych gałęzi 
ogrodniczych moŜna podzielić na gałęzie działalności w szerokim ujęciu oraz węŜszym. 
Podział ten przedstawia tabela 1: 
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Tabela 1. Podział gałęzi w ogrodnictwie [opracowanie własne autora] 
 

 
Gałęzie w szerokim ujęciu 

 
Gałęzie w węŜszym ujęciu 

 
 
sadownictwo 

– produkcja owoców ziarnkowych, 
– produkcja owoców pestkowych, 
– produkcja owoców jagodowych, 

 
warzywnictwo 

– produkcja warzyw gruntowych, 
– produkcja warzyw przyśpieszonych, 
– produkcja rozsady warzyw, 

 
 
 
produkcja roślin ozdobnych 

– produkcja roślin doniczkowych, 
– produkcja roślin o ozdobnych liściach, 
– produkcja kwiatów ciętych, 
– produkcja kwiatów pod szkłem, 
– produkcja kwiatów w gruncie, 
– produkcja roślin rabatowych 
– i balkonowych, 
– produkcja krzewów, 

 
szkółkarstwo 

– szkółki krzewów owocowych, 
– szkółki roślin ozdobnych, 
– szkółki drzew liściastych, 
– szkółki drzew iglastych, 

nasiennictwo 
– nasiennictwo warzyw, 
– nasiennictwo kwiatów, 

uprawa ogrodniczych roślin 
przemysłowych 

– uprawa roślin leczniczych, 
– uprawa roślin aromatycznych, 
– uprawa roślin korzennych. 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są podstawowe funkcje gospodarstwa ogrodniczego? 
2. Jakie są cechy przedsiębiorstwa posiadającego osobowość prawną? 
3. Jakie formy prawne przedsiębiorstw występują w rolnictwie? 
4. Jakie gałęzie i działalności produkcyjne występują w dziale produkcji roślinnej? 
5. Jakie powiązania zachodzą pomiędzy działami i gałęziami w gospodarstwie 

ogrodniczym? 
6. Jakie są najwaŜniejsze organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? 
7. Jakie typy struktur organizacyjnych występują w przedsiębiorstwie ogrodniczym? 
8. Jakie są zalety i wady poszczególnych typów struktur organizacyjnych 

w przedsiębiorstwie ogrodniczym? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Porównaj cechy spółek osobowych i kapitałowych. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) wyszukać w literaturze informacje dotyczące spółki jawnej i spółki akcyjnej oraz 

uzupełnić poniŜszą tabelę, 

 
Forma 

organizacyjno−prawna 
spółki 

Rodzaj 
spółki 

Minimalny 
kapitał 

załoŜycielski 

Odpowiedzialność za 
zobowiązania spółki, (kto ponosi 

odpowiedzialność i w jakim 
zakresie?) 

Kierujący 
spółką 

     

     

     

 
5) wskazać główne róŜnice między spółkami na podstawie sporządzonej charakterystyki, 
6) zapisać wnioski w zeszycie (porównać spółki osobowe i kapitałowe), 
7) zaprezentować pracę na forum klasy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– Kodeks spółek handlowych, 
– poradnik dla ucznia, 
– materiały do pisania, 
– literatura zgodna z wykazem w poradniku dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ rodzaj struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa na podstawie jej schematu oraz 
określ wady i zalety tej struktury organizacyjnej. 

 
Schemat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) wyszukać w literaturze informacje dotyczące rodzajów struktur organizacyjnych 

przedsiębiorstwa i ich cech, 
5) wskazać rodzaj przestawionej na schemacie struktury organizacyjnej, 
6) omówić wady i zalety określonej struktury organizacyjnej,  
7) zapisać informacje w zeszycie, 
8) zaprezentować pracę. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– karty przedstawiające strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, 
– materiały piśmiennicze, 
– literatura zgodna z wykazem w poradniku dla ucznia. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 
Tak 

 
Nie 

1) wymienić funkcje gospodarstwa? � � 
2) wymienić cele gospodarstwa? � � 
3) scharakteryzować cele cząstkowe gospodarstwa? � � 
4) scharakteryzować gospodarstwo rodzinne? � � 
5) określić zasady funkcjonowania spółki akcyjnej? � � 
6) dokonać charakterystyki spółki jawnej? � � 
7) sporządzić schemat struktury funkcjonalnej przedsiębiorstwa? � � 
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4.2. Rodzaje działalności ogrodniczej. Organizacja działalności 
zaopatrzeniowej, produkcyjnej i usługowej. Procesy produkcji 
ogrodniczej 

 

4.2.1. Materiał nauczania 
 
Rodzaje działalności ogrodniczej 

Przedsiębiorstwo ogrodnicze działa  za pośrednictwem funkcji, które są w nim realizowane. 
Funkcje te ogólnie moŜemy podzielić na: 
a) podstawowe, które obejmują fizyczne wytwarzanie, (produkcję), sprzedaŜ (handel), 

dostarczenie oraz obsługę produktu na rynku (usługa). Na realizację tych funkcji mają 
wpływ następujące działania: 
– magazynowanie, sortowanie, transport, obsługa związana z zaopatrzeniem, 
– wytwarzanie, obejmujące wszystkie operacje związane z procesem produkcji, aŜ do 

uzyskania produktu gotowego, 
– dostarczenie gotowego produktu do nabywcy, 
– marketing i zbyt, które określają system działań na drodze od producenta do 

nabywcy (konsumenta), obejmujących promocję, reklamę, badania rynkowe, 
określenie ceny towaru, sprzedaŜ, 

– usługi, czyli wszystkie czynności związane z obsługą produktu gotowego, 
b) pomocnicze, których działanie zapewnia i wspomaga realizację funkcji podstawowych, 

mają one wpływ na ich efektywność. Obejmują one: 
– infrastrukturę firmy, na którą składają się: zarządzanie, planowanie, rachunkowość, 
– zarządzanie zasobami ludzkimi, 
– rozwój technologii wpływającej na tworzenie produktu, 
– zaopatrzenie w surowce i materiały, 
– zarządzanie finansami. 

 
Organizacja działalności zaopatrzeniowej, produkcyjnej i usługowej 

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa ogrodniczego i realizowanie podstawowej funkcji, jaką 
jest produkcja, związane jest z działalnością zaopatrzeniową. Zaopatrzenie ma na celu 
zaspokojenie potrzeb produkcyjnych przedsiębiorstwa i dotyczy głównie materiałów. Polega, 
zatem na zakupieniu niezbędnych środków produkcji, np. maszyn, urządzeń, nasion, 
sadzonek, nawozów, środków ochrony itp. 
Materiałami nazywamy rzeczowe składniki majątku, które w procesie produkcji lub innej 
działalności gospodarczej zuŜywają się jednorazowo. Określone tym pojęciem materiały 
dzieli się często na surowce i materiały. 

Za surowce uwaŜa się te czynniki rzeczowe, które przeszły uprzednio przez jedną fazę 
produkcyjną polegającą na odłączeniu od złoŜa naturalnego lub przez bardzo niewiele faz 
produkcyjnych (np. produkty ogrodnicze przeznaczone do dalszego przerobu). 

Materiały są to produkty otrzymane z surowców w wyniku określonego procesu 
technologicznego i przeznaczone do dalszego przerobu. 

Materiały odgrywają doniosłą rolę w produkcji. Ich brak powoduje zakłócenia 
w produkcji, moŜe nawet doprowadzić do całkowitego jej przerwania. 

W przedsiębiorstwie grupuje się materiały według dwóch zasadniczych układów 
klasyfikacyjnych: układu gałęziowego i układu rodzajowego. 

Układ gałęziowy jest układem jednolitym w skali całego kraju. W tym układzie materiały 
są podzielone na grupy wyrobów pochodzące z produkcji przemysłowej, rolniczej lub 
leśnictwa. 
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Układ rodzajowy charakteryzuje rolę i przeznaczenie materiałów w procesie 
produkcyjnym. Zgodnie z tym układem materiały uŜywane w przedsiębiorstwie dzieli się na: 
materiały podstawowe, materiały pomocnicze, paliwo, części zapasowe, opakowania 
i odpady. 

Materiały podstawowe stanowią główny składnik gotowego produktu. Materiały 
pomocnicze mogą być zuŜywane w produkcji wyrobów, lecz nie stanowią ich istotnego 
składnika, albo słuŜą do konserwacji maszyn, utrzymania czystości w gospodarstwie, do 
celów administracyjnych itp. Paliwo obejmuje zarówno paliwo uŜywane do celów 
energetycznych jak i paliwo do celów gospodarczych. Części zapasowe są to części do 
maszyn i urządzeń słuŜące do wymiany przy remoncie. Opakowaniami są  skrzynie, beczki, 
worki stosowane w wysyłaniu wyrobów itp. Odpady powstają w procesie produkcji. Mają one 
jeszcze pewną wartość uŜytkową i mogą być zuŜyte w tym samym przedsiębiorstwie lub 
sprzedawane innym przedsiębiorstwom. 

Układ rodzajowy klasyfikacji materiałów zawiera Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 
(PKWiU), oparta na międzynarodowym podziale usług. Klasyfikacja ta jest dostosowana do 
obowiązującej Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), która ma charakter klasyfikacji 
przedmiotowej, biorącej pod uwagę rodzaj działalności, a nie podmiot gospodarki narodowej 
wytwarzający produkty lub świadczący usługi. Do głównych zadań gospodarki materiałowej 
w przedsiębiorstwie zalicza się: 
– określenie potrzeb materiałowych, 
– czynności związane z nabywaniem materiałów, 
– nadzór nad zagospodarowaniem materiałów w toku działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa, 
– normowanie zuŜycia materiałów, 
– gospodarkę zapasami materiałowymi, 
– zagospodarowanie odpadów i surowców wtórnych, 
– ewidencję, sprawozdawczość i analizę z zakresu gospodarowania materiałami. 

Problematyką gospodarki materiałowej zajmują się w przedsiębiorstwie nie tylko komórki 
zaopatrzenia, gospodarki materiałowej lub magazynowe, lecz takŜe inne komórki 
funkcjonalne, np. dział technologiczny w zakresie doboru materiału i określenia norm 
zuŜycia, słuŜba ekonomiczna w zakresie finansowania zapasów, główny mechanik 
w ustaleniu potrzeb materiałowych dla remontów, główny energetyk w zakresie nadzoru nad 
prawidłową gospodarką paliwem oraz komórki produkcyjne zobowiązane do przestrzegania 
norm zuŜycia i oszczędności materiałowych. 
 
Zadania i organizacja słuŜb zaopatrzenia 

SłuŜbą zaopatrzenia w przedsiębiorstwie nazywa się zespół komórek organizacyjnych, 
którego celem jest zaspokojenie potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa. 

Do zadań słuŜby zaopatrzenia naleŜą: 
– ustalenie ilości i wartości materiałów potrzebnych do wykonywania zadań gospodarczych, 
– organizowanie dostaw materiałów do przedsiębiorstwa przez ich zamawianie i zakup, 
– prowadzenie gospodarki zapasami materiałów oraz ich przechowywanie i wydawanie, 
– sporządzanie sprawozdań z dostaw i rozchodu materiałów. 

Organizacja słuŜby zaopatrzenia musi być dostosowana do specyfiki branŜowej oraz 
wielkości przedsiębiorstwa. SłuŜba zaopatrzenia w przedsiębiorstwie ogrodniczym moŜe być 
zorganizowana według funkcjonalnego lub przedmiotowego podziału zadań między 
poszczególne komórki organizacyjne lub stanowiska pracy. 

Funkcjonalna organizacja słuŜby zaopatrzenia oznacza wewnętrzny podział działu 
zaopatrzenia na komórki organizacyjne według pełnionych przez tę słuŜbę funkcji. 

MoŜna wyodrębnić podział na komórki zajmujące się: 
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– ustaleniem potrzeb materiałowych, 
– zamawianiem i dostawą materiałów, 
– magazynowaniem zapasów materiałowych. 

Dobór materiałów do produkcji prowadzony jest przez komórki 
techniczno – produkcyjne lub technologiczne przedsiębiorstwa. Podstawę doboru stanowi 
opracowana technologia określająca rodzaj, jakość i zuŜycie jednostkowe materiału. Etap 
doboru materiału do produkcji ma bardzo duŜe znaczenie gospodarcze, gdyŜ na tym etapie 
podejmuje się decyzje o zastąpieniu materiału deficytowego materiałem łatwiej dostępnym, 
materiału importowanego – krajowym, droŜszego – tańszym. NaleŜy podkreślić, iŜ zamiana 
materiału nie moŜe obniŜyć walorów uŜytkowych i jakości wyrobów. 

Warunkiem naleŜytego doboru materiałów do produkcji jest właściwa informacja 
o materiałach, którą moŜna znaleźć w katalogach, programach produkcji niektórych gałęzi 
przemysłu. Informacja o materiałach powinna zawierać charakterystykę ich właściwości 
i parametrów technicznych, zakres stosowania, warunki handlowe określające formę i źródło 
zakupów oraz cenę. Wyczerpująca informacja stwarza moŜliwość wyboru lub doboru spośród 
dostępnych materiałów, materiałów zamiennych lub zastępczych w razie braku materiału 
właściwego. Równie istotną kwestią jest ustalanie norm zuŜycia materiałów. 

Norma zuŜycia określa dopuszczalną wielkość zuŜycia danego materiału na wykonanie 
określonego zadania. W praktyce oznacza to najczęściej maksymalne zuŜycie na jednostkę 
produkcji, np. ilość buraków cukrowych na jeden kg cukru. Norma zuŜycia moŜe równieŜ 
odnosić się nie do wyrobu w dosłownym znaczeniu, lecz do innej jednostki. Przykładem 
takich norm są normy zuŜycia benzyny przez samochód na 100km, zuŜycie farby na lm2 
malowanej powierzchni, zuŜycie odzieŜy roboczej, zuŜycie narzędzi. Czynności związane 
z ustaleniem norm zuŜycia określa się normowaniem zuŜycia materiałów. Stosowanie norm 
zuŜycia materiałów słuŜy trzem zasadniczym celom: 
– umoŜliwia określenie przewidywanego zuŜycia materiałów, 
– stanowi podstawę racjonowania i dozowania materiałów w ich wydawaniu do zuŜycia na 

cele produkcyjne i przez to wpływa na oszczędne zuŜycie materiałów, 
– pozwala na kontrolę i analizę zuŜycia materiałów. 

Normy zuŜycia wyznaczone metodami techniczno-obliczeniowymi nazywane są normami 
technicznymi zuŜycia materiałów. 

Norma techniczna oparta jest na obliczeniach przeprowadzanych na podstawie receptury, 
rysunków technicznych wyrobu, wzorów chemicznych oraz na próbach doświadczalnych. 
Punktem wyjścia ustalenia normy technicznej jest zuŜycie teoretyczne, nazywane równieŜ 
normą teoretyczną, oznaczające ilość materiału zawartego w gotowym wyrobie. Na przykład 
zuŜycie teoretyczne materiału podstawowego do produkcji dŜemu waŜącego 0,25 kg wynosi 
0,25 kg owoców. Wiadomo jednak, Ŝe z 0,25 kg malin nie moŜna otrzymać dŜemu o takim 
samym cięŜarze, spowodowane jest to powstawaniem strat materiału w czasie procesu 
wytwarzania i dlatego norma techniczna zuŜycia musi być nieco wyŜsza od zuŜycia 
teoretycznego, co moŜna zapisać w następującej formie: 

norma techniczna zuŜycia materiału = zuŜycie teoretyczne + straty materiału 
JeŜeli wskaźnik strat określony jest w procentach w stosunku do normy zuŜycia, to techniczną 
normę zuŜycia materiału moŜna obliczyć według wzoru: 

 
Nt=(Zt · 100):(100 – Ws) 

gdzie: 
Nt – norma techniczna zuŜycia materiału, 
Zt – zuŜycie teoretyczne materiału, 
Ws – wskaźnik strat w procentach. 

Kiedy wskaźnik strat odnosi się do zuŜycia teoretycznego, wówczas normę zuŜycia 
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moŜna obliczyć według wzoru: 
 

Nt = Zt(1+Ws:100) 
 

Zapasy materiałowe 
Gospodarstwo mogłoby produkować nie posiadając zapasów materiałowych, gdyby 

codziennie otrzymywało tyle materiałów, ile potrzebne jest do produkcji. Codzienne dostawy 
wszystkich materiałów nie są jednak moŜliwe, a taka organizacja dostaw byłaby nieopłacalna. 
Gospodarstwo gromadzi więc zapasy materiałów, które pozwolą zapewnić ciągłość produkcji 
w okresach między kolejnymi ich dostawami. Zapasy powinny zapewniać ciągłość pracy, ale 
jednocześnie nie powinny przekroczyć ekonomicznie uzasadnionego poziomu. Prawidłową 
wielkość zapasów materiałowych określają normy zapasu, które są podstawą gospodarki 
materiałowej. Zbyt małe zapasy materiałów mogą stać się przyczyną zahamowania produkcji, 
jeśli nastąpi opóźnienie dostaw, za duŜe zapasy są równieŜ szkodliwe, gdyŜ wymagają 
dodatkowej powierzchni magazynowej, powodują występowanie strat w trakcie 
przechowywania. Z normowaniem zapasów materiałowych wiąŜą się następujące pojęcia: 
– zapas bieŜący (produkcyjny), 
– zapas minimalny, 
– zapas maksymalny, 
– norma zapasu. 

Zapas bieŜący (Zb), zwany równieŜ zapasem produkcyjnym, jest niezbędny do 
zapewnienia zuŜycia materiałów w okresie między kolejnymi dostawami. Jest to wielkość 
zmienna. NajwyŜsza jest ona w dniu dostawy, a w dniu poprzedzającym dostawę zbliŜa się do 
zera. 

Zapas minimalny (Zr) albo rezerwowy powinien stale znajdować się w magazynie na 
wypadek opóźnienia dostaw lub innych nieprzewidzianych okoliczności. 

Zapas maksymalny (Zm) jest sumą zapasów bieŜącego i minimalnego (Zb + Zr). 
Norma zapasu (Ns) jest wielkością średnią i stanowi sumę zapasu rezerwowego i połowy 

zapasu bieŜącego. 
Normy wartościowe oblicza się mnoŜąc poszczególne rodzaje zapasów w wyraŜeniu 

ilościowym przez cenę jednostkową materiału. Normy zapasu słuŜą do oceny gospodarki 
zapasami. Za zapas racjonalny moŜe być uznany poziom zapasów materiałów mieszczący się 
między zapasem minimalnym a zapasem maksymalnym. Konsekwencją zmagazynowania 
poziomu zapasów materiałów poniŜej zapasu minimalnego będą trudności w wykonaniu 
zadań gospodarczych, zaś zapasy przewyŜszające zapas maksymalny są zapasami 
gospodarczo nieuzasadnionymi. Wśród zapasów gospodarczo nieuzasadnionych, zwanych 
równieŜ zapasami nieprawidłowymi, wyróŜnić moŜna zapasy zbędne i zapasy nadmierne. 

Zapasy zbędne są to takie ilości materiałów, których gospodarstwo nie moŜe juŜ 
wykorzystać na swoje potrzeby ze względu na zmianę asortymentu produkcji, zmianę 
technologii wytwarzania, likwidację urządzenia lub maszyny. 

Do zapasów nadmiernych zalicza się zapasy przekraczające obecne potrzeby. Przyczyną 
nadmiernych zapasów mogą być nieuzasadnione zakupy materiałów, obniŜenie produkcji, 
nieterminowe dostawy materiałów, nierytmiczna produkcja. 

Najprostszym sposobem zagospodarowania zapasów nadmiernych jest przeznaczenie ich 
do zuŜycia w następnych okresach ograniczając jednocześnie ich zakup. Zapasy zbędne 
naleŜy sprzedać innym przedsiębiorstwom bezpośrednio lub za pośrednictwem 
przedsiębiorstw handlowych. 

Głównym zadaniem słuŜby zaopatrzenia jest dostarczenie materiałów w celu zapewnienia 
wykonania produkcji i innych zadań gospodarczych. Podstawowym jej celem jest ustalenie 
wielkości zapotrzebowania przedsiębiorstwa na poszczególne materiały np. zapotrzebowanie 
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na nawozy w czystym składniku określa preliminarz nawoŜenia mineralnego i na tej 
podstawie ustala się ile nawozów (masa towarowa) naleŜy zakupić, aby zbilansować 
zapotrzebowanie. Po ustaleniu wielkości zapotrzebowania na materiał, bardzo istotny jest 
wybór właściwego dostawcy, który powinien dostarczyć określoną ilość materiału, po 
ustalonej cenie i w odpowiednim terminie. Przy wyborze dostawcy naleŜy zwrócić szczególną 
uwagę na jego wiarygodność i solidność. Niezawodność i wiarygodność dostawcy są bardzo 
istotne, gdyŜ od nich w duŜej mierze, zaleŜy niezakłócony przebieg produkcji i innej 
działalności związanej ze zuŜyciem materiałów. Często niezawodny dostawca oferuje wyŜsze 
ceny od innych, mniej solidnych dostawców, lecz ostatecznie wybór takiego dostawcy moŜe 
być korzystniejszym rozwiązaniem, jeśli uwzględni się takie elementy jak ścisłe 
dotrzymywanie terminów dostawy, odpowiednią jakość materiału, korzystniejsze warunki 
zapłaty. 

Po wybraniu dostawcy naleŜy zawrzeć z nim umowę o dostawę materiału. Zasady 
zawierania umów o dostawę przewidują, Ŝe umowa taka moŜe być zawarta w formie 
pisemnej, podpisana przez dostawcę i odbiorcę lub moŜe mieć formę zamówienia złoŜonego 
przez odbiorcę, a potwierdzonego przez dostawcę materiału. Zawarta umowa nakłada na 
dostawcę obowiązek dostarczenia określonych ilości materiałów w terminie i w miejscu 
ustalonym w umowie, a odbiorca zobowiązany jest materiały te przyjąć i zapłacić za nie 
ustaloną cenę. 

 
Gospodarka magazynowa 

Gospodarką magazynową nazywamy działalność związaną z przyjmowaniem materiałów 
do magazynu, rozmieszczeniem, przechowywaniem i konserwacją materiałów, wydawaniem 
materiałów, ewidencją obrotów materiałami. RozróŜniamy kilka typów magazynów: 
– magazyny otwarte są to ogrodzone place składowe gdzie przechowuje się materiały nie 

wymagające zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi, 
– magazyny półotwarte (wiaty, podcienia, szopy) to miejsca składowe pokryte dachem 

i mające niekiedy jedną, dwie lub trzy ściany, słuŜą one do przechowywania materiałów 
wymagających zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi, ale odpornych na zmiany 
temperatury, 

– magazyny zamknięte (budynki) mające pełną obudowę ścian oraz drzwi i przewaŜnie 
równieŜ okna. Ich wyposaŜenie jest bardzo zróŜnicowane. Mogą to być budynki 
najprostsze nie ogrzewane i bez specjalnego wyposaŜenia oprócz instalacji 
oświetleniowej, ale mogą to być równieŜ budynki nowoczesne z wyposaŜeniem 
grzewczym, klimatyzacyjnym lub chłodniczym, dysponujące róŜnymi urządzeniami do 
składowania, 

– magazyny specjalne przeznaczone do przechowywania konkretnych materiałów 
wymagających ściśle określonych warunków składowania. Mogą to być magazyny 
przeznaczone do przechowywania artykułów łatwo psujących się. Do tych pomieszczeń 
magazynowych zalicza się między innymi chłodnie i przechowalnie owoców. 
Urządzenia i wyposaŜenie magazynów spełniają waŜne zadania w gospodarce 

magazynowej. Do urządzeń i wyposaŜenia zalicza się: 
– urządzenia słuŜące do składowania materiałów, np. regały, pojemniki, palety, zbiorniki, 
– przyrządy pomiarowe do pomiaru przechowywanych i wydawanych materiałów oraz 

określania warunków ich składowania, np. wagi, taśmy miernicze, 
– urządzenia transportowe, np. wózki, transportery, windy, 
– urządzenia przeciwpoŜarowe, np. gaśnice, hydranty, zbiorniki. 
Ponadto do wyposaŜenia magazynów zalicza się urządzenia oświetleniowe, grzewcze, 
higieniczno – sanitarne. Przyjmowanie materiału jak równieŜ wydawanie materiału 
z magazynu polega na ilościowym i jakościowym sprawdzeniu dostarczonej lub wydanej 
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partii materiału, zarejestrowaniu dostawy lub rozchodu materiału i wystawieniu naleŜycie 
wypełnionego dokumentu gospodarki magazynowej. Dokumentami gospodarki magazynowej 
są: 
– Pz (przyjęcie z zewnątrz), wystawiany jest przy przyjęciu do magazynu zakupionych 

składników aktywów obrotowych – materiałów lub towarów, dokument ten stanowi 
potwierdzenie ich przychodu, 

– Wz (wydanie na zewnątrz), jest to dokument wystawiany przy rozchodzie materiałów 
(towarów, wyrobów gotowych) na zewnątrz jednostki. Zawiera informację, jakiego 
rodzaju materiał (towar, wyrób gotowy) i w jakiej ilości oraz wartości został wydany, 

– Rw (rozchód wewnętrzny), dokument wystawiany przy rozchodzie materiałów na 
wewnętrzne potrzeby jednostki, 

– Zw (zwrot wewnętrzny), dokument wystawiany przy zwrocie niewykorzystanych 
materiałów, 

– Mm (przesunięcie międzymagazynowe) jest dokumentem wystawianym przy przekazaniu 
materiałów (towarów, wyrobów gotowych) z jednego magazynu do drugiego, 

– Pw (przesunięcie wewnętrzne), dokument wystawiany przy przyjęciu wyrobów gotowych 
z produkcji do magazynu, 

– kartoteka ilościowa (ewidencja obrotów materiałowych), w karcie uwidacznia się kaŜdą 
zaszłość magazynową: przyjęcie, rozchód, zwrot materiału oraz bieŜący zapas po 
dokonanej operacji. 

Działalność usługowa polega na wykonywaniu czynności, które zaspokajają potrzeby 
ludzkie. Wśród usług wyróŜniamy: 
– usługi na cele produkcyjne, 
– usługi świadczone na cele konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej. 

Do usług na cele produkcyjne, które stanowią przedłuŜenie procesu produkcji i są wykonywane 
przez jeden podmiot gospodarczy na zlecenie innego podmiotu, zalicza się: 
– czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, 
– czynności polegające na obsłudze procesu produkcyjnego w gospodarstwach 

ogrodniczych, 
– czynności o charakterze remontowym, naprawczym, konserwacyjnym; 
– roboty instalacyjne i montaŜowe na miejscu przeznaczenia produktu, np. montaŜ maszyn, 
– niektóre szczególne czynności usługowe, bezpośrednio lub pośrednio związane ze sferą 

produkcji, np. naprawy i konserwacje przemysłowych urządzeń chłodniczych 
i wentylacyjnych, 

– usługi budowlane związane z obiektami produkcyjnymi oraz wykonywane na rzecz 
podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością produkcyjną, 

– obsługa transportowa jednostek sfery produkcyjnej. 
Warunkiem zaliczenia określonych czynności do usług w rozumieniu obowiązującej 
klasyfikacji jest to, Ŝe zleceniodawca i zleceniobiorca usług są róŜnymi jednostkami 
gospodarczymi. 

Gospodarstwa i przedsiębiorstwa ogrodnicze mogą wykonywać róŜne usługi np. 
pielęgnacja ogrodu, polegająca na wykonywaniu kompleksowych prac sezonowych, takich 
jak np.: przygotowanie ogrodu do sezonu wegetacyjnego (na wiosnę), odchwaszczanie, 
nawoŜenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, przycinanie i formowanie drzew 
i krzewów oraz  pielęgnacja trawnika (koszenie, nawoŜenie, ochrona). 

Najczęściej spotykaną formą przyjmowania zleceń jest umowa o wykonanie usługi, 
zawierana na piśmie. Umowa powinna zawierać – oprócz nazwy i adresu zakładu usługowego 
oraz nazwiska i adresu zlecającego wykonanie usługi – postanowienia niezbędne do 
naleŜytego i terminowego wykonania usługi. Dlatego w umowie naleŜy podać numer i datę 
zlecenia, określenie usługi, dokładne oznaczenie przedmiotu i materiałów oddanych 
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zakładowi usługowemu oraz termin wykonania usługi. Umowę powinien podpisać 
upowaŜniony pracownik zakładu usług oraz zleceniodawca. 

Niezmiernie waŜną kwestią jest właściwa jakość wykonywanych usług. WiąŜe się z nią 
gwarancja, której udziela usługodawca na świadczoną usługę i która jest potwierdzeniem 
jakości wykonanej usługi. 
 
Procesy produkcji ogrodniczej 

Produkcją nazywamy działalność człowieka polegającą na wykorzystaniu zasobów i sił 
przyrody do wytworzenia produktów. Podstawowymi czynnikami produkcji w rolnictwie 
(ogrodnictwie) są: ziemia, praca i kapitał, który tworzą środki produkcji obejmujące środki 
pracy i przedmioty pracy. Przedmioty pracy są całkowicie zuŜywane w procesie produkcji 
i przetworzone na inne produkty np. nawozy, środki ochrony roślin, nasiona.  
Środki pracy to maszyny i urządzenia zuŜywające się stopniowo w kolejnych cyklach 

produkcyjnych. 
Proces produkcji składa się z procesu technologicznego i procesów pomocniczych. Proces 

technologiczny jest podstawowym elementem procesu produkcyjnego w trakcie, którego 
występuje zmiana formy, właściwości chemicznych i fizycznych przerabianego materiału lub 
surowca. Procesy pomocnicze obejmują takie czynności związane z procesem 
technologicznym, jak: przygotowanie, transport, kontrola jakości, magazynowanie. 

W gospodarstwie ogrodniczym procesem technologicznym jest sadzenie, uprawa gleby. 
W procesie technologicznym wyodrębnia się procesy pracy i procesy naturalne. Procesy 
pracy to czynności związane z oddziaływaniem człowieka przy udziale maszyn i narzędzi na 
przedmioty pracy (ziemia, nasiona, sadzonki). Procesy naturalne następują bez udziału lub 
z minimalnym udziałem człowieka i przebiegają w warunkach naturalnych, 
np. klimatycznych. Przykładami procesów naturalnych mogą być wzrost roślin, fermentacja 
w produkcji warzywniczej. Biorąc pod uwagę udział pracy człowieka w procesach 
technologicznych, procesy te moŜna podzielić na ręczne, maszynowo – ręczne, maszynowe, 
zautomatyzowane i aparaturowe. 

Procesy ręczne wykonuje robotnik wyposaŜony w proste narzędzia bez napędu. 
Przykładem takiego procesu moŜe być grabienie, okopywanie, cięcie krzewów. 

Procesy maszynowo – ręczne polegają na posługiwaniu się maszynami, przy czym udział 
pracy ręcznej robotnika jest jeszcze dość widoczny np. opryskiwanie opryskiwaczem 
plecakowym, koszenie trawy kosiarką spalinową. 

Procesy maszynowe to procesy, w których maszyna lub urządzenie oddziałuje na 
przedmioty pracy przy stosunkowo małym wysiłku fizycznym robotnika. Praca robotnika 
polega tu głównie na sterowaniu elementami maszyny, śledzeniu procesu pracy maszyny np. 
zbiór kombajnem. 

Procesy zautomatyzowane eliminują prawie całkowicie pracę człowieka, w zaleŜności od 
stopnia i poziomu automatyzacji. W początkowych fazach automatyzacji (półautomaty) 
człowiek daje impuls do pracy, obserwuje i steruje pracą automatu. W rozwiniętej fazie 
automatyzacji udział człowieka zostaje wyeliminowany, a jego funkcje sterowania i kontroli 
działania maszyn zastępują mechanizmy pełniące w procesie wytwórczym rolę maszyn 
samosterujących. 

Procesy aparaturowe realizowane są w aparatach i urządzeniach, w których następują 
przeobraŜenia fizyczne, chemiczne lub mechaniczne surowców i materiałów bez udziału 
człowieka. Praca człowieka ogranicza się do śledzenia przebiegu procesu. 

Normowanie czynników produkcji polega na określeniu norm stanowiących przyjętą 
miarę lub wzorcową wielkość wyznaczającą nakłady związane z działalnością produkcyjną 
przedsiębiorstwa. W praktyce przedsiębiorstwa stosuje się normowanie czynników produkcji 
dotyczące: 
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– wydajności maszyn i urządzeń, 
– surowców i materiałów, 
– pracy ludzkiej. 

Normowanie wydajności maszyn i urządzeń polega na ustaleniu norm określających 
wielkość produkcji konkretnej maszyny lub urządzenia na jednostkę czasu, np. wydajność 
pługa zawieszanego 4 korpusowego (siła pociągowa napędowa 55,2 kW wynosi 0,6 ha/h). 
Podstawą obliczenia norm wydajności maszyn powinny być wskaźniki dotyczące danego 
urządzenia produkcyjnego i maszyny. Dane te powinny wynikać z dokumentacji technicznej 
urządzenia i maszyny. Normy wydajności maszyn i urządzeń mają zasadnicze znaczenie: 
– dla określenia zdolności produkcyjnej, 
– dla racjonalnego przygotowania produkcji i ustalenia optymalnego planu produkcyjnego, 
– dla oceny prawidłowości gospodarki urządzeniami produkcyjnymi. 

Normowanie surowców i materiałów polega na ustalaniu norm zuŜycia i norm zapasów, 
co zostało juŜ omówione przy zapasach materiałowych. 

Normowanie pracy ludzkiej oznacza określenie zadań wyznaczonych pracownikom do 
wykonania w danych warunkach. Podstawowymi rodzajami norm są norma czasu i norma 
ilościowa. 

Norma czasu (norma pracochłonności) określa czas potrzebny na wykonanie określonego 
zadania produkcyjnego i wyraŜana jest jako stosunek czasu do jednostki, np. rbh/ha. 
Zapotrzebowanie na pracę w gospodarstwie ogrodniczym stanowi sumę zapotrzebowania 
obliczonego osobno dla kaŜdej uprawy w ciągu roku na powierzchni 1ha. 

Norma ilościowa oznacza ilość produktów wyraŜoną w jednostkach naturalnych (w kg, 
szt. itp.) wyznaczoną do wykonania w określonym czasie, np. ile jabłek moŜe zebrać robotnik 
w ciągu 1h. 

Prowadząc gospodarstwo ogrodnicze naleŜy zdecydować o skali i profilu oraz strukturze 
gatunkowo – odmianowej produkcji. WyróŜnia się dwa typy organizacyjne gospodarstwa: 
– gospodarstwa specjalistyczne – o uproszczonym kierunku produkcji, produkujące jeden 

gatunek (lub niewielką liczbę gatunków) owoców, warzyw, kwiatów, bądź zajmujące się 
jedną fazą procesu technologicznego, np. produkcją rozsady warzyw, produkcją 
szkółkarską krzewów ozdobnych. Baza techniczna i kwalifikacje osób pracujących 
w gospodarstwach tego typu są przystosowane do przyjętego kierunku produkcji, co 
zapewnia wysoką wydajność, niskie koszty i rentowność tej działalności. Przy 
prowadzeniu tego typu gospodarstw występuje większe ryzyko produkcyjne, brak 
moŜliwości stosowania płodozmianu, gorsze wykorzystanie nawozów organicznych 
i czasu pracy; 

– gospodarstwa uniwersalne – o wielostronnym kierunku produkcji, w gospodarstwach tego 
typu występuje lepsze wykorzystanie właściwości gleby, lepsze wykorzystanie środków 
produkcji i siły roboczej, czerpanie korzyści ze stosowania płodozmianu oraz 
ograniczenie ryzyka produkcyjnego. 
Jednym z głównych kryteriów prowadzenia określonej produkcji ogrodniczej jest 

moŜliwość zbytu i uzyskania opłacalnych cen, do których powinny być dostosowane 
moŜliwości wytwórcze gospodarstwa. O profilu produkcji decydują wymagania klimatyczne 
i ekonomiczne uprawianych roślin, wymagania technologiczne i agrotechniczne. Istotne 
znaczenie ma równieŜ dobór roślin z punktu widzenia ich wymagań glebowych. O doborze 
odmian w gospodarstwie decydują takie czynniki jak: 
– warunki przyrodnicze (gleba, klimat), 
– warunki ekonomiczne (koszty produkcji, ceny, moŜliwości uzyskania kredytów), 
– sposób odnawiania Ŝyzności gleby, 
– wewnętrzne potrzeby gospodarstwa, 
– zawarte umowy, 
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– zasoby siły roboczej, 
– poziom mechanizacji, 
– zasoby środków obrotowych. 

W uprawach sadowniczych o wyborze określonego gatunku drzew owocowych (lub 
odmiany) decydują głównie: opłacalność, moŜliwość zbytu, wymagania glebowe, 
pracochłonność oraz kapitałochłonność uprawy. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Przy pomocy jakich funkcji, przedsiębiorstwo ogrodnicze osiąga swoje cele? 
2. Co to są materiały? 
3. Co zaliczamy do głównych zadań gospodarki materiałowej? 
4. Co naleŜy do zadań słuŜb zaopatrzeniowych? 
5. Przy pomocy jakich wielkości ustalamy poziom norm zapasów? 
6. Jakie rozróŜniamy typy magazynów? 
7. Jakie są rodzaje dokumentów magazynowych? 
8. Na czym polega działalność usługowa? 
9. Co to jest produkcja? 
10. Jakie rozróŜniamy typy produkcji? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Oblicz zapotrzebowanie na sadzonki truskawek, potrzebnych do obsadzenia 1,5 ha areału 
uprawy wiedząc, Ŝe sadzonki truskawek mają być posadzone w rozstawie  0,8 m x 0,3 m. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać rozdział 4.2 poradnika dla ucznia, 
2) obliczyć ilość potrzebnych sadzonek truskawek. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– kalkulator, 
– przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 2 

Oblicz zapotrzebowanie na nawozy mineralne do nawoŜenia upraw na podstawie danych: 
– P2O5  − 250 kg/ha stosując 46% superfosfat potrójny granulowany, 
– NH4NO3  − 150 kg/ha stosując 34% saletrę amonową, 
– w magazynie znajduje się zapas nawozów w ilości: 100 kg superfosfatu potrójnego 

granulowanego i 100 kg saletry amonowej. 



 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 24

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać rozdział 4.2 poradnika dla ucznia, 
2) obliczyć ilość potrzebnych nawozów. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– kalkulator, 
– przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 3 

Wyszukaj w Internecie gospodarstwa szkółkarskie, specjalizujące się w produkcji 
sadzonek truskawek. Na podstawie informacji znajdujących się w ofercie handlowej, 
sporządź zamówienie na druku zamówienia dotyczące zakupu 7 500szt. sadzonek truskawek 
odmiany „Honeoye”. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wynotować informacje dotyczące kontrahenta, u którego zdecydowałeś się dokonać 
zakupu, niezbędne do sporządzenia zamówienia, 

2) sporządzić zamówienie dotyczące zakupu 7 500szt. sadzonek truskawek odmiany 
„Honeoye”, 

3) obliczyć koszt zakupionych sadzonek, 
4) uzasadnić wybór kontrahenta, 
5) przedstawić wyniki pracy na forum klasy, 
6) wypełnić druk zamówienia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− kalkulator, 
− druk zamówienia, 
– przybory do pisania. 
 
4.2.4 Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 
Tak 

 
Nie 

1) określić przy pomocy, jakich funkcji przedsiębiorstwo ogrodnicze 
osiąga swoje cele? 

 
� 

 
� 

2) obliczyć zapotrzebowanie na nawozy mineralne potrzebne do 
produkcji ogrodniczej? 

 
� 

 
� 

3) obliczyć zapotrzebowanie na sadzonki truskawek? � � 
4) wypełnić druk zapotrzebowania na materiały? � � 
5) wymienić rodzaje dokumentów mających zastosowanie w gospodarce 

magazynowej? 
 
� 

 
� 

6) określić, na czym polega działalność usługowa? � � 
7) określić, co to jest produkcja? � � 
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4.3. Dokumentacja działalności ogrodniczej. Ewidencja zdarzeń 
gospodarczych 

 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
Księgi rachunkowe – zawartość i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych regulują artykuły 
13-24, ustawy o rachunkowości. 

Zgodnie z tymi przepisami, księgi rachunkowe składają się z: 
– dziennika, w którym dokonuje się zapisów operacji gospodarczych, w porządku 

chronologicznym, kolejno je numerując, 
– księgi głównej, która zwiera systematyczne zapisy zdarzeń z podziałem ze względu na ich 

treść ekonomiczną (dotyczącą aktywów, pasywów, kosztów czy przychodów), 
prowadzonych na specjalnych urządzeniach księgowych (kontach syntetycznych), 
stosowanych do ich rejestracji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, 

– ksiąg pomocniczych, zawierających zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem 
zapisów księgi głównej, 

– zestawień: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, 
– wykazów składników aktywów i pasywów (inwentarz). 

Zestawienie obrotów i sald sporządza się na podstawie zapisów w księdze głównej, na 
koniec kaŜdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niŜ na koniec miesiąca. 

Inwentarz jest wykazem składników aktywów i pasywów sporządzanym przez jednostki, 
które rozpoczynają ewidencję zgodnie z ustawą o rachunkowości. Powinien on zawierać: 
– szczegółowy wykaz składników majątku, 
– szczegółowy wykaz zobowiązań, 
– ustalenie kapitału własnego, 

Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób zapewniający ich trwałość 
przez cały czas ich przechowywania, nie pozostawiając miejsc, które pozwalałyby na 
późniejsze dopiski. KaŜdy zapis powinien zawierać: 
– datę operacji, 
– datę zapisu, 
– rodzaj, numer i datę dowodu stanowiącego podstawę zapisu, 
– zwięzłą treść operacji gospodarczej, 
– kwotę operacji, 
– oznaczenia kont, których dotyczy. 

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, czyli ich zapisy powinny 
odzwierciedlać stan rzeczywisty. NaleŜy je prowadzić bezbłędnie, co oznacza, 
Ŝe wprowadzane do nich dane powinny być poprawne. Księgi winny być sprawdzalne, w celu 
umoŜliwienia sprawdzenia poprawności księgowań i zastosowanych procedur, a takŜe na 
bieŜąco umoŜliwiając terminowe sporządzenie deklaracji podatkowych i sprawozdań. Księgi 
rachunkowe ponadto powinny być trwale oznaczone nazwą jednostki i mieć oznaczony rok 
obrotowy oraz okres sprawozdawczy. Księgi naleŜy przechowywać starannie, w ustalonej 
kolejności. 

Dokument księgowy jest to sporządzona na piśmie szczegółowa informacja o zaistniałej 
operacji gospodarczej, zgodnie z przepisami prawa, zawierająca niezbędną treść i będąca 
podstawą zapisu w ewidencji księgowej. Według artykułu 21 Ustawy o rachunkowości, kaŜdy 
dowód księgowy powinien zawierać, co najmniej: 
– określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, 
– określenie nazw i adresów stron dokonujących operacji gospodarczych, 
– opis operacji oraz jej wartość, 
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– datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą, takŜe datę 
sporządzenia dowodu, 

– podpis wystawcy dowodu, 
– stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez 

wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), 
podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 
KaŜda operacja gospodarcza musi być księgowana na podstawie właściwego dokumentu 

księgowego stwierdzającego jej dokonanie. 
 

Charakterystyka dokumentów księgowych 
Dokumentacja operacji kasowych 

Wpływy i rozchody środków pienięŜnych z kasy powinny być udokumentowane 
właściwymi dowodami kasowymi: 
– wpłaty gotówkowe – asygnatą przychodową o symbolu KP, rysunek nr 4 
 

 
 

Rys. 4. Druk dowodu wpłaty KP 
 

– wypłaty gotówkowe – źródłowymi dokumentami tj. fakturą bądź rachunkiem 
dokumentującym zakup, listami płac, poleceniem wyjazdu słuŜbowego, wnioskiem 
o zaliczkę. Tylko w nielicznych przypadkach braku dowodu źródłowego asygnatą 
zastępczą KW rysunek nr 5 

 
 

Rys. 5. Druk dowodu wypłaty KW 
Dowody kasowe stanowią podstawę sporządzenia raportu kasowego. W raporcie 

kasowym opierając się na asygnatach KP, KW, listach płac, fakturach wpisywane są przychody 
i rozchody gotówki z kasy. Następnie sumowane są przychody i rozchody, które wpisuje się 
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w pozycji obroty. W pozycji stan kasy poprzedni, wprowadza się saldo początkowe. 
Następnie ustala się stan gotówki w kasie, czyli obecny stan kasy, Jest on obliczany w 
następujący sposób: do poprzedniego stanu kasy dodaje się przychody, a następnie odejmuje 
rozchody. W pozycji suma, oblicza się sumy ostateczne. W przypadku małej ilości operacji 
kasowych w ciągu dnia, dopuszcza się moŜliwość sporządzania raportów za okresy dłuŜsze 
niŜ jeden dzień (tydzień, dekadę, miesiąc). Raport stanowi podstawę do ewidencji zbiorczych 
zapisów obrotu gotówkowego, rysunek nr 6 

 

 
Rys.6. Druk raportu kasowego 

 
Dokumentacja operacji bankowych 

Wpływy i rozchody środków pienięŜnych z rachunku bankowego jednostki gospodarczej 
powinny być udokumentowane wyciągiem z rachunku bankowego. Potwierdza on 
jednoznacznie dokonanie operacji. Podstawą sporządzenia przez bank wyciągu z rachunku 
są następujące dokumenty źródłowe: 
– polecenie przelewu środków pienięŜnych, rysunek nr 7 
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Rys. 7. Druk przelewu 
 
– czek gotówkowy i rozrachunkowy, 
– gotówkowy dowód wpłaty, 
– bankowa nota memoriałowa, 
– weksel. 
 

Dokumenty sprzedaŜy i zakupu 
SprzedaŜ wyrobów gotowych, towarów i świadczenie usług moŜe być dokumentowana 

następującymi dowodami: 
– rachunkiem, 
– fakturą VAT. 

Jednostki niebędące płatnikami podatku od towarów i usług dokumentują sprzedaŜ 
rachunkami. Jednostki, będące płatnikami podatku od towarów i usług dokumentują sprzedaŜ 
fakturami VAT. Wystawienie faktury VAT powoduje powstanie po stronie sprzedawcy 
obowiązku zapłaty wykazanego w fakturze podatku VAT naleŜnego. Faktury VAT i rachunki 
są wystawiane przez sprzedającego w dwóch egzemplarzach. Nie mogą one zawierać Ŝadnych 
skreśleń. Oryginał otrzymuje osoba kupująca, natomiast kopia pozostaje u sprzedawcy. 
Faktury VAT u sprzedającego są podstawą do ewidencji przychodu ze sprzedaŜy oraz 
naleŜnego podatku VAT. Te same faktury u kupującego stają się dokumentem 
potwierdzającym zakup. Dają one podstawę do ewidencji podatku VAT naliczonego, a takŜe 
potwierdzają zobowiązanie wobec dostawcy. Sprzedający, który nie jest płatnikiem podatku 
VAT wystawia rachunki, które u kupującego staną się podstawą ewidencji powstałego 
zobowiązania wobec dostawcy. Faktura VAT zwiera: 
– kolejny numer, 
– miejsce i datę wystawienia, 
– miesiąc i rok sprzedaŜy, 
– numer NIP, imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz jej adres, dostawcy i odbiorcy, 
– nazwę towaru, usługi, 
– symbol towaru PKWiU jest on wpisany dla towarów, usług ze stawką podatku VAT 

niŜszą niŜ 22% albo zwolnionych z podatku, 
– jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową bez podatku VAT, wartość towarów usług, bez podatku 

VAT (wartość netto), 
– stawkę podatku VAT z podziałem według stawek VAT, 
– wartość sprzedaŜy wraz z podatkiem VAT (wartość brutto), 
– kwotę naleŜności ogółem i słownie, 
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– podpisy: sprzedawcy i nabywcy. 
 
Dokumentacja dotycząca ewidencji majątku 

Podstawę ewidencji środków trwałych stanowią dokumenty: 
– OT – przyjęcie środka trwałego. 
– PT – przekazanie środka trwałego. 
– LT – likwidacja środka trwałego. 
– MT – zmiana miejsca uŜytkowania środka trwałego. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w formie księgi inwentarzowej i kart 
analitycznych poszczególnych obiektów, która powinna zapewnić ustalenie dla kaŜdego 
środka: wartości początkowej, identyfikacji za pomocą numeru inwentarzowego, klasyfikacji 
rodzajowej, daty przyjęcia do uŜytkowania. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest dowód księgowy? 
2. Jakie elementy powinien zawierać dowód księgowy? 
3. Jakie są kryteria klasyfikowania dokumentów? 
4. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? 
5. Jaki akt prawny reguluje zasady prowadzenia rachunkowości? 
6. Jakie rodzaje dokumentów występują w dokumentacji operacji kasowych? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wypełnij polecenie przelewu wystawione przez właściciela Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno – Usługowego „RóŜyczka” – Jan Kowalski, 26–600 Radom, ul. Kwiatowa 5 
posiadającego rachunek bankowy w PKO BP, nr konta:  25 8963 2589 6547 8596 2523 6589 , 
w celu zapłaty za f – rę VAT nr 182, w wysokości 180,00zł, na rachunek banku PBK O/Łódź, 
nr konta:12 8585 5214 7885 5117 4855 2545 . 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypełnić druk polecenia przelewu, 
2) sprawdzić poprawność wypełnienia dokumentu. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– druk dokumentu, 
– przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 2 

Wystaw fakturę VAT. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Bratek” ul. Modra 4, 26–600 Radom, będące płatnikiem 
podatku VAT NIP: 7968882027 posiadające konto nr 12 12345 8969 7961 1897 1111 7896 sprzedało 
na podstawie faktury VAT nr 17 z dnia 18.01.2006r. Przedsiębiorstwu Produkcyjnemu „Listek” ul. 
Jesienna 13, 26−600 Radom,  NIP:7969993050 – 3000szt. sadzonek po 0,50zł/szt. Stawka 
podatku VAT 22%, transport własny, zapłata nastąpi po 7 dniach. 
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 Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przeczytać załoŜenia do ćwiczenia, 
2) sporządzić fakturę VAT ręcznie, 
3) sprawdzić dokument pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, 
4) przedstawić wykonane ćwiczenie na forum klasy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– ustawa o rachunkowości, 
– kalkulator, 
– druki formularzy: faktura VAT, 
– literatura zgodna z wykazem w poradniku, 
– przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 3 

Wystaw rachunek. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne „KARO” 57−200 Wrocław, ul. Kasztanowa 123, niebędące 

podatnikiem VAT sprzedało na podstawie rachunku nr 1 z dnia 30.11.2006r. 
Przedsiębiorstwu Handlowemu „Katarzyna” 53−200 Wrocław ul. Krótka 16, 100 szt. 
krzewów ozdobnych po 12 zł/szt. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przeczytać załoŜenia do ćwiczenia, 
2) wypełnić formularz rachunku zgodnie z danymi zawartymi w ćwiczeniu, 
3) sprawdzić dokument pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, 
4) przedstawić wykonane ćwiczenie na forum klasy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– formularz rachunku, 
– kalkulator, 
– literatura zgodna z wykazem w poradniku, 
– przybory do pisania. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak Nie 

1) sporządzić polecenie przelewu? �   � 
2) określić, jakie dokumenty zaliczamy do dokumentacji bankowej? � � 

3) sporządzić fakturę sprzedaŜy VAT? � � 
4) wystawić rachunek sprzedaŜy? � � 
5) wymienić dokumenty stanowiące podstawę ewidencji środków 

trwałych? 
 
� 

 
� 

6) wymienić, jakie elementy powinna zawierać faktura VAT? � � 
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4.4. Rachunek ekonomiczny. Kalkulacja kosztów produkcji 
ogrodniczej. Wynik finansowy działalności gospodarstwa 
ogrodniczego 

 
4.4.1 Materiał nauczania 
 
Podstawowe pojęcia dotyczące rachunku ekonomicznego 
Wydatek – to rozchód środków pienięŜnych na wyznaczony cel. 
Wpływ  – to przychód środków pienięŜnych. 
Przychód z działalności gospodarczej – powstaje w momencie sprzedaŜy danego towaru lub 
wykonania usługi, niezaleŜnie od tego, czy towarzyszy temu bezpośrednio zapłata naleŜności, 
czy teŜ zostanie ona odroczona w czasie. 

Głównym źródłem przychodów dla przedsiębiorcy jest sprzedaŜ wytworzonych 
produktów. Do przychodów z działalności gospodarczej, poza przychodami ze sprzedaŜy, 
zalicza się równieŜ: 
1) inne przychody operacyjne między innymi odsprzedaŜ materiałów, kary umowne, kwoty 

uzyskane z innych źródeł finansowania, dotacje bezzwrotne, poŜyczki ze sprzedaŜy 
środków trwałych, przedawnione i umorzone zobowiązania, otrzymane darowizny; 

2) przychody z operacji finansowych, m.in.: odsetki od środków na rachunkach bankowych, 
od poŜyczek udzielonych innej jednostce, ze sprzedaŜy aktywów finansowych (akcje, 
obligacje), otrzymane raty oprocentowania kredytu leasingowego. 

3) inne przychody i zyski nadzwyczajne, np.: otrzymane odszkodowanie za szkody 
dotyczące składników majątku, umorzenie spłaty kredytu itp. 

Dochód − najogólniej ujmując, stanowi róŜnicę między wartością produkcji, a kosztami jej 
uzyskania. 
Przepływy pienięŜne – wszystkie operacje związane z wydatkiem bądź wpływem pieniędzy 
do jednostki gospodarczej. 
Rozchód – wydatkowanie przez jednostkę gospodarującą wartości materialnych: 
– środków pienięŜnych (rozchody gotówkowe, czyli wydatki pienięŜne), 
– materiałów, 
– produktów, 
– towarów, 
– wyrobów. 
Zysk – w rachunkowości jest to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej 
inwestycji albo poŜyczki. Jego przeciwieństwem jest strata. 
Wpłata – związana jest z przychodem środków pienięŜnych przedsiębiorstwa w kasie lub na 
rachunku bankowym. MoŜe występować z tytułu sprzedaŜy produktów  i środków w obrocie 
gotówkowym lub przy regulacji  naleŜności, obejmuje takŜe przychody pienięŜne z tytułu 
sprzedaŜy środków trwałych, kredytów, poŜyczek i darowizn. 
Wypłata – oznacza rozchód środków pienięŜnych w przedsiębiorstwie. Wypłaty powodują 
w kaŜdym przypadku zmniejszenie stanu  środków pienięŜnych. Dokonywanie wypłat 
związane moŜe być z zakupem środków w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym Mogą 
być rezultatem ponoszonych kosztów, np. robocizny. 
Nakłady są sumą pracy Ŝywej i uprzedmiotowionej poniesione na produkcję w danym roku, 
w jednostce gospodarczej. Mierzy się je ilościowo, czyli w jednostkach fizycznych (godziny, 
kilogramy, sztuki itp.) oraz wartościowo (w zł). 

Istnieje wiele kategorii nakładów, spośród których najczęściej wyróŜnia się: 
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– nakłady pracy Ŝywej, określające poniesioną lub planowaną do wydatkowania pracę 
ludzką, 

– nakłady materialne, czyli zuŜyte nawozy, paliwa, środki ochrony roślin, pasze i inne tego 
typu na produkcję, a takŜe usługi obce, 

– amortyzację, stanowiącą równowartość zuŜycia majątku trwałego. 
Koszty czyli celowe nakłady, wyraŜone w jednostkach pienięŜnych, poniesione przez 
przedsiębiorstwo. Koszty moŜna klasyfikować na wiele sposobów. 

Wśród kosztów moŜna wyróŜnić następujące ich układy: 
a) układ rodzajowy – dzieli koszty według rodzaju i obejmuje następujące grupy kosztów: 

– amortyzacja –zuŜycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
– zuŜycie materiałów – zuŜycie materiałów podstawowych i surowców, 
– zuŜycie energii – zuŜycie energii elektrycznej, gazu, pary i energii w innej postaci, 
– usługi obce – transportowe, sprzętowe, składowania, remontowe i konserwacji, 

telekomunikacyjne i pocztowe, dozór mienia, najem, dzierŜawa, leasing operacyjny, 
obsługa bankowa, 

– wynagrodzenia – ogół wynagrodzeń pienięŜnych i w naturze za pracę bez względu na 
charakter stosunku pracy, 

– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – składki z tytułu ubezpieczeń 
społecznych obciąŜające pracodawcę, składki na Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, obligatoryjne odpisy na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia urlopowe, koszty dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia pracowników itp., 

– podatki i opłaty – podatki i opłaty kosztowe, np. podatek od nieruchomości, opłaty 
skarbowe, notarialne, sądowe i inne opłaty na rzecz gminy, 

– pozostałe koszty rodzajowe – koszty podróŜy słuŜbowych, koszty reprezentacji 
i reklamy, ubezpieczenia majątkowe, 

b) układ kalkulacyjny – klasyfikuje koszty w tzw. pozycje kalkulacyjne niezbędne do 
obliczenia kosztu wytworzenia produktu, dzieli on koszty następująco: 
– koszty bezpośrednie moŜna przypisać konkretnej działalności, (np. produkcji, usług) 

czyli z całą pewnością są na nią ponoszone (np. kosztami bezpośrednimi naprawy 
ciągnika będą koszty części zamiennych i robocizny), 

– koszty pośrednie – związane są ze zuŜyciem czynników produkcji, które nie łączą się 
bezpośrednio z wytwarzaniem konkretnego produktu i wynikają z funkcjonowania 
przedsiębiorstwa jako całości. Do nich zaliczamy koszty ogólnoprodukcyjne 
(np. w rolnictwie: amortyzacja maszyn do uprawy roli, koszty utrzymania magazynu 
zboŜowego- obciąŜają produkcję roślinną; koszty ogólne przedsiębiorstwa 
 (w rolnictwie koszty ogólnogospodarcze np. podatek rolny, ubezpieczenie budynków, 
odsetki od zaciągniętych kredytów), 

– techniczny koszt wytworzenia, będący sumą kosztów bezpośrednich i kosztów 
wydziałowych, 

– koszt całkowity, czyli koszt wytworzenia, będący sumą technicznego kosztu 
wytworzenia oraz kosztów zarządu, 

– koszt własny sprzedaŜy (pełen koszt własny), będący sumą wszystkich kosztów 
bezpośrednich i pośrednich. 

Układ kalkulacyjny jest charakterystyczny dla rachunku kosztów pełnych. 
W rachunkowości istnieją równieŜ systemy rachunku kosztów, wśród których najbardziej 
rozpowszechnił się rachunek kosztów zmiennych. Klasyfikuje on koszty według kryterium 
zmienności w zaleŜności od zmian wielkości produkcji. W ramach tego rachunku 
wyróŜniamy: 
– koszty zmienne, 
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– koszty stałe. 
Pozostałe koszty operacyjne, które nie dotyczą bezpośrednio podstawowej działalności 
jednostki, są związane m.in. z: 
– utrzymaniem obiektów działalności socjalnej, 
– zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i  

prawnych, 
– odpisaniem naleŜności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych, 
– odszkodowaniami, karami i grzywnami, itp. 
Koszty finansowe obejmują m.in.: 
– stratę ze zbycia inwestycji, 
– opłaty odsetkowe z tytułu leasingu finansowego, 
– odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. 
Straty nadzwyczajne to koszty powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza 
działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ryzykiem jej prowadzenia. Są to ujemne 
skutki tych zdarzeń. Zaliczamy do nich wartość utraconych składników aktywów na skutek 
zdarzeń losowych (np. poŜar, powódź). 
 
Rodzaje kalkulacji 

Jednostka gospodarcza w toku swej działalności usługowej, handlowej, produkcyjnej, 
ponosi koszty związane z wytworzeniem produktów, wykonaniem usług, zakupem 
i sprzedaŜą towarów oraz uzyskuje przychody z ich sprzedaŜy. W całym tym procesie dąŜy do 
osiągnięcia zysku, który stanowi nadwyŜkę przychodów nad kosztami. Aby ustalić 
opłacalność zamierzonej lub wykonanej produkcji, usługi, wytwórca musi obliczyć koszt jej 
wykonania i porównać z moŜliwą do uzyskania ceną lub taką cenę ustalić. 

W celu ustalenia kosztu wytworzenia jednostki, partii, asortymentu produktów, naleŜy 
przeprowadzić obliczenia nazywane kalkulacją kosztów. Kalkulacja powinna umoŜliwi ć 
ustalenie łącznej sumy kosztów przypadających na dany produkt oraz koszty poszczególnych 
składników, które nazwane są pozycjami kalkulacyjnymi. 

Układ kosztów, obejmujący pozycje kalkulacyjne, przedstawia się następująco: 
1) materiały bezpośrednie, które na podstawie dokumentów moŜna przypisać danemu 

produktowi (wraz z kosztami zakupu), 
2) płace bezpośrednie, które na podstawie kart pracy moŜna przypisać danemu produktowi 

(wraz z narzutami), 
3) inne koszty bezpośrednie (energia i paliwo na cele technologiczne, obróbka obca, zuŜycie 

narzędzi i przyrządów specjalnych uŜywanych wyłącznie przy wytwarzaniu danych 
produktów), 

4) razem koszty bezpośrednie (1 + 2 + 3), 
5) uzasadnione koszty wydziałowe. Zalicza się do nich, wartość kosztów związanych 

z ogólną wielkością produkcji (np. energia lub amortyzacja), a nie istnieje moŜliwość ich 
przypisania na podstawie dokumentów źródłowych określonym produktom, 

6) techniczny koszt wytworzenia (4 + 5). 
W zaleŜności od czasu i celu sporządzania kalkulacji dzieli się ją na: 

– wstępną – sporządzaną przed rozpoczęciem produkcji lub wykonywania usługi i jej celem 
jest obliczenie kosztów planowanych, 

– wynikową – sporządzaną na podstawie informacji dotyczącej poniesionych kosztów 
produkcji, wykonania usługi i jej celem jest ustalenie rzeczywistego kosztu produktu. 

– Typowymi kalkulacjami mającymi zastosowanie w produkcji rolniczej są: 
– kalkulacje pełne (analityczne, czyli rozdzielcze i syntetyczne, czyli organiczne), 

charakteryzują się tym, Ŝe uwzględnia się w nich wszystkie koszty zarówno z grupy 
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kosztów stałych i zmiennych (pośrednich i bezpośrednich), co prowadzi do obliczania 
pełnych kosztów produkcji w przeliczeniu na jednostkę produktu, 

– kalkulacje niepełne, w których nie uwzględnia się wszystkich elementów całkowitych 
kosztów produkcji. Pomija się koszty stałe (pośrednie), poniewaŜ nie będą one zmieniały 
się w cyklu produkcyjnym, bez względu na rodzaj działalności, a bierze się pod uwagę 
koszty bezpośrednie lub zmienne. 

Wśród kalkulacji niepełnych wyróŜniamy tzw. kalkulacje róŜnicowe, w których bierzemy pod 
uwagę koszty róŜnicujące rozpatrywane dwie działalności. W takich przypadkach pomijane są 
koszty wspólne. Pozwalają one na udzielenie odpowiedzi na pytanie: która z rozpatrywanych 
dwóch działalności jest bardziej opłacalna? W produkcji roślinnej sporządza się kalkulacje 
niepełne w przeliczeniu na 1ha. Kryterium wyboru produkcji stanowi róŜnica między wartością 
produkcji a kosztami zmiennymi, którą nazywamy marŜą brutto lub nadwyŜką bezpośrednią. 

NadwyŜka bezpośrednia z określonej działalności rolniczej, w tym ogrodniczej, jest to 
roczna wartość produkcji osiągnięta z hektara uprawy lub od jednego zwierzęcia 
pomniejszona o koszty bezpośrednie poniesione na wytworzenie tej produkcji (wyjątki: dla 
grzybów jadalnych wartość przelicza się na 100m2 powierzchni zajętej pod produkcję, dla 
pszczół – na jedną rodzinę pszczelą, dla drobiu – na 100 sztuk). W celu obliczenia nadwyŜki 
bezpośredniej wyodrębnia się koszty pośrednie oraz bezpośrednie. 

Wartość produkcji danej działalności ogrodniczej jest sumą wartości produktów głównych 
znajdujących się w obrocie towarowym (tak zwanych roślin towarowych), ustaloną według 
cen sprzedaŜy Wartość produkcji z jednostki powierzchni oblicza się jako iloczyn plonu w 
dt/ha oraz ceny w zł/dt. 

NadwyŜka bezpośrednia z określonej działalności jest wartością danego rodzaju produkcji 
roślinnej (np. uprawy pomidorów pod osłonami) pomniejszoną o jej koszty bezpośrednie. 
Schematycznie moŜna to przedstawić następująco: 
 

 
 

Schemat obliczania nadwyŜki bezpośredniej dla poszczególnych działalności 
produkcyjnych jest taki sam we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  

NadwyŜka bezpośrednia wytworzona przez gospodarstwo rolnicze, w tym ogrodnicze, 
jest sumą nadwyŜek bezpośrednich wytwarzanych produktów roślinnych i zwierzęcych 
powiększoną o pozostałe przychody. Odpowiada ona przychodom gospodarstwa 
pomniejszonym o sumę kosztów bezpośrednich. JeŜeli od wartości nadwyŜki bezpośredniej 
odliczymy koszty pośrednie (zarówno rzeczywiście poniesione, jak teŜ oszacowane), to 
otrzymujemy tak zwaną wartość dodaną. RozróŜnia się wartość dodaną brutto i netto. Tę 
drugą otrzymuje się po odliczeniu od wartości dodanej brutto kosztów zuŜycia środków 
trwałych (amortyzacji). Wartość dodana jest to przyrost wartości dóbr wytworzonych 
w gospodarstwie w ciągu roku i stanowi dochód gospodarstwa. Dochód rolniczy uwzględnia 
szacowaną wartość nakładów pracy własnej producenta i członków jego rodziny, a takŜe 
wynagrodzenie z tytułu zarządzania i posiadania zasobów majątkowych. 

Wynik finansowy moŜe być wielkością dodatnią i wówczas określa się go jako zysk lub 
wielkością ujemną i wówczas określa się go jako stratę. Na wynik finansowy składają się 
wyniki cząstkowe, a mianowicie: 
– wynik z działalności operacyjnej (przychody z działalności operacyjnej pomniejszony 

o koszty uzyskania przychodów), 
– wynik z działalność finansowej (przychody finansowe pomniejszone o koszty finansowe), 
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– wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych (zyski nadzwyczajne pomniejszone o straty 
nadzwyczajne), 

– obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego (podatek dochodowy i inne obciąŜenia 
wynikające z przepisów prawnych dla określonych jednostek gospodarczych). 

 
(+) wartość przychodów ze sprzedaŜy wyrobów gotowych 
(−) koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych 
(=) wynik ze sprzedaŜy, 
(+) pozostałe przychody operacyjne 
(−) pozostałe koszty operacyjne 
(+) przychody ze sprzedaŜy materiałów 
(−) wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu 
(=) wynik na działalności operacyjnej, 
(+) przychody finansowe 
(−) koszty finansowe 
(=) wynik na działalności gospodarczej, 
(+) zyski nadzwyczajne 
(−) straty nadzwyczajne  
(=) wynik finansowy brutto, 
(−) podatek dochodowy 
(=) wynik finansowy netto. 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaką wielkością moŜe być wynik finansowy? 
2. Co to jest nadwyŜka bezpośrednia? 
3. Jakie znasz rodzaje kalkulacji? 
4. Jakie znasz rodzaje kosztów? 
5. Jakie znasz rodzaje kalkulacji? 
6. Co to jest przychód? 
7. Co to jest koszt? 
8. Co to jest dochód? 
9. Co to jest wydatek? 
10. Co to jest nakład? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Oblicz wynik finansowy wiedząc, Ŝe wybrane konta przedsiębiorstwa usługowego 
wykazują: 
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Przychody ze sprzedaŜy usług 75 000zł 
Amortyzacja 5 000zł 
ZuŜycie materiałów 20 000zł 
Wynagrodzenia 25 000zł 
Ubezpieczenia społeczne 6 000zł 
Usługi obce 5 000zł 
Pozostałe przychody operacyjne 2 000zł 
Przychody finansowe 1 000zł 
Koszty finansowe 3 000zł 
Pozostałe koszty operacyjne 4 000zł 
Straty nadzwyczajne 1 500zł 
ZuŜycie energii 6 000zł 
Zyski nadzwyczajne 500zł 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obliczyć wynik ze sprzedaŜy, 
2) obliczyć wynik z działalności operacyjnej, 
3) obliczyć wynik z działalności gospodarczej, 
4) obliczyć wynik brutto. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– przybory do pisania, 
– kalkulator. 
 
Ćwiczenie 2 

Przeprowadź klasyfikację niŜej wymienionych kosztów przedsiębiorstwa w układzie 
rodzajowym i kalkulacyjnym: 
a) zuŜycie materiałów, 
b) paliwo, 
c) amortyzacja, 
d) materiały bezpośrednie, 
e) koszty sprzedaŜy, 
f) koszty wydziałowe, 
g) wynagrodzenia, 
h) koszty zakupu, 
i) płace bezpośrednie, 
j) energia. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapisać pozycje kosztów w układzie rodzajowym, 
2) dokonać klasyfikacji kosztów w układzie kalkulacyjnym. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– materiały do pisania. 
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Ćwiczenie 3 
Na podstawie danych, oblicz wartość nadwyŜki bezpośredniej w gospodarstwie 

szkółkarskim zajmującym się produkcją krzewów ozdobnych – róŜ: 
– średni plon z hektara krzewów wyniósł 45 000 sztuk, 
– cena zbytu krzewów wynosi 3,50zł/szt., 
– praca ręczna przy produkcji krzewów wynosi – 4 700rbh/ha, 
– koszty pracy ręcznej wynoszą – 4,5zł/h, 
– praca ciągnika przy produkcji krzewów wynosi – 126cnh/ha, 
– koszt pracy ciągnika wynosi 60zł/h, 
– pozostałe koszty bezpośrednie związane z produkcją krzewów róŜ tj.(zakup podkładek, 

nawozów, środków ochrony roślin, oczek odmian szlachetnych itp.), stanowią kwotę 
40 000zł. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obliczyć kwotę nadwyŜki bezpośredniej. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– kalkulator, 
– materiały do pisania. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

 
Tak 

 
Nie 

1) rozróŜnić koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym? �   � 
2) określić, jakie wyniki cząstkowe składają się na wynik finansowy? � � 

3) wyjaśnić, co zaliczamy do innych przychodów operacyjnych? � � 
4) obliczyć nadwyŜkę bezpośrednią w produkcji ogrodniczej? � � 
5) zdefiniować pojęcie przychodu? � � 
6) określić, co to jest dochód? � � 
7) określić, co to jest wydatek? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 

INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
2. Przeczytaj zestaw zadań testowych. 
3. Test zawiera 20 zadań. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
4. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

5. Zadania wymagają prostych obliczeń, które powinieneś wykonać przed wskazaniem 
poprawnego wyniku. 

6. Pracuj samodzielnie. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 35 min. 

Powodzenia! 
 

Materiały dla ucznia: 
−−−−    instrukcja, 
−−−−    zestaw zadań testowych, 
−−−−    karta odpowiedzi. 
 

ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. Elementy ujemne wyniku finansowego to: 

a) pozostałe przychody operacyjne i finansowe. 
b) koszty układu rodzajowego i koszty finansowe. 
c) zyski nadzwyczajne i straty nadzwyczajne. 
d) naleŜności i zobowiązania. 

 
2. Koszty działalności operacyjnej obejmują: 

a) koszty finansowe. 
b) koszty według rodzaju. 
c) straty nadzwyczajne. 
d) pozostałe koszty operacyjne. 

 
3. Kalkulacja polega na: 

a) rejestracji zdarzeń gospodarczych wywołujących zmiany w składnikach majątku 
i kapitałach jednostki. 

b) sporządzaniu sprawozdań. 
c) ustalaniu kosztu jednostkowego wytworzenia wyrobu gotowego. 
d) ustalaniu przeciętnych kosztów jednostki. 
 

4. Kupno samochodu dla potrzeb firmy stanowi: 
a) koszt bezpośredni. 
b) koszt zmienny. 
c) wydatek firmy. 
d) koszt uzyskania przychodu. 
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5. Kosztem przedsiębiorstwa jest: 
a) wypłata gotówki z kasy na zakup materiałów. 
b) opłacony podatek od nieruchomości. 
c) otrzymanie odszkodowanie od ubezpieczyciela. 
d) otrzymane odsetki od środków pienięŜnych ulokowanych w banku. 
 

6. Operacje gospodarcze: zapłata za transport, prowizja za prowadzenie rachunku 
bankowego, opłaty pocztowe, zapłata rachunku telefonicznego, naleŜy zaliczyć do 
kosztów: 
a) zuŜycia materiałów. 
b) podatków i opłat. 
c) usług obcych. 
d) pozostałych kosztów. 
 

7. Czynniki produkcji to: 
a) materialne i niematerialne środki niezbędne do prowadzenia procesu produkcji. 
b) nakłady finansowe. 
c) koszty finansowe. 
d) przychody produkcyjne. 
 

8. Dokumenty związane ze sprzedaŜą w jednostkach będących podatnikami VAT to: 
a) faktura VAT i Pz. 
b) faktura VAT i Rw. 
c) faktura VAT i Pw. 
d) faktura VAT i Wz. 
 

9. Dokument „Rw” naleŜy do dokumentów: 
a) sprzedaŜy. 
b) bankowych. 
c) magazynowych. 
d) kasowych. 
 

10. Zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi: 
a) koszt bezpośredni. 
b) koszt zmienny. 
c) wydatek firmy. 
d) koszt uzyskania przychodów. 
 

11. Dokument KP naleŜy do dokumentów: 
a) kasowych. 
b) bankowych. 
c) sprzedaŜy. 
d) magazynowych. 
 

12. Formą rozliczeń bezgotówkowych jest: 
a) polecenie przelewu. 
b) czek gotówkowy. 
c) wyciąg bankowy. 
d) dowód wpłaty KP. 
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13. Norma zapasu to: 
a) suma zapasu rezerwowego i połowy zapasu bieŜącego. 
b) suma zapasu minimalnego i bieŜącego. 
c) suma zapasu bieŜącego i połowy zapasu rezerwowego. 
d) suma zapasu bieŜącego i minimalnego. 

 
14. Zapasy, których gospodarstwo nie moŜe juŜ wykorzystać w swojej działalności to: 

a) zapasy bieŜące. 
b) zapasy minimalne. 
c) zapasy zbędne. 
d) zapasy nadmierne. 

 
15. „Rw” to symbol dowodu księgowego potwierdzającego: 

a) przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji. 
b) zakup materiałów. 
c) przyjęcie materiałów do magazynu. 
d) wydanie materiału z magazynu. 

 
16. Wytwarzanie duŜej liczby jednorodnych wyrobów w nieprzerwanym ciągu to: 

a) produkcja seryjna. 
b) produkcja jednostkowa. 
c) produkcja masowa. 
d) produkcja potokowa. 

 
17. Ilość produktów, która powinna być wykonana w określonym czasie to: 

a) norma pracochłonności. 
b) norma ilościowa. 
c) norma czasu. 
d) norma materiałochłonności. 
 

18. Wynik z działalności operacyjnej jest róŜnicą: 
a) przychodów ze sprzedaŜy i kosztów. 
b) przychodów z operacji finansowych i kosztów operacji finansowych. 
c) zysków nadzwyczajnych i strat nadzwyczajnych. 
d) wyniku finansowego brutto i netto. 
 

19. Materiały wykorzystywane w działalności gospodarczej są: 
a) kosztem jednostkowym. 
b) kosztem zmiennym. 
c) wydatkiem firmy. 
d) przychodem. 
 

20. Ustalenie wyniku finansowego metodą statyczną stosuje się: 
a) na początku roku obrotowego. 
b) w ciągu roku obrotowego. 
c) na zakończenie działalności jednostki. 
d) Ŝadna z odpowiedzi. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................... 
 
Prowadzenie gospodarstwa ogrodniczego 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr zadania Odpowiedzi Punkty 
1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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