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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   OBRÓT TOWAROWY 

Nazwa w języku angielskim:   Turnover 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Rolnictwo 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Specjalnościowy 
Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  I stopień 

Rok studiów:   IV 

Semestr:  7 

Liczba punktów ECTS:  3  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr inż. Marek Niewęgłowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr inż. Marek Niewęgłowski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia jest poznanie podstawowych 
stosunków wymiany towarowo-pieniężnej pomiędzy 
uczestnikami i instytucjami obrotu towarowego w 
rolnictwie i w jego otoczeniu. Znajomość zasad 
obrotu towarowego w wymiarze wewnętrznym i 
międzynarodowym. Umiejętność określenia korzyści 
z wymiany jak również znaczenia oraz mocnych i 
słabych stron obrotu różnego rodzaju towarami.  
Efektem kształcenia powinno być nabycie 
umiejętności identyfikacji rynków zorganizowanych i 
zawierania transakcji na tych rynkach oraz zasad 
funkcjonowania mechanizmów gospodarki rynkowej. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_1 
Zna szczegółowo elementy wchodzące w skład dziedziny gospodarki określanej 
jako agrobiznes oraz zjawiska i przebieg procesów społeczno-ekonomicznych, 
które doprowadziły do ich wyodrębnienia w aktualnym kształcie. 

K_W01 

W_2 
Posiada ogólne wiadomości z zakresu rynku obejmujące podstawowe definicje i 
pojęcia 

K_W04 

W_3 
Zna zasady i podstawowe mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej w 
układzie lokalnym, krajowym i międzynarodowym 

K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_1 
Posiada zdolność zdobywania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego 
agrobiznesu ze szczególnym uwzględnieniem elementów merytorycznych 
przedstawionych w obszarze wiedzy. 

K_U01 

U_2 
Uaktualnia zasoby posiadanych wiadomości w związku z zachodzącymi zmianami 
w agrobiznesie 

K_U02 

U_3 
Posiada zdolność obliczania mierników i wskaźników ekonomiczno-produkcyjnych 
charakteryzujących organizację podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem 
nowych metod i sposobów. 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_1 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu agrobiznesu oraz K_K01 



konieczności stałego aktualizowania wiedzy ekonomiczno-rolniczej oraz 
podnoszenia kompetencji zawodowych. 

K_2 Docenia rolę pracy zespołowej i rozumie znaczenie komunikacji w organizacjach K_K02 

Forma i typy zajęć:  Wykład, ćwiczenia audytoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Student powinien znać podstawowe pojęcia i zagadnienia z ekonomiki i organizacji 
rolnictwa oraz rynku agrobiznesu 

Treści modułu kształcenia: 

W trakcie zajęć student zostanie zapoznany z: 
- Pojęciem obrotu towarowego: 
- Cechami i funkcjami obrotu towarowego w rolnictwie 
- Strukturą kanałów dystrybucji 
- Specyfiką wybranych kanałów dystrybucji 
- Organizacją rolniczego obrotu towarowego  
- Dystrybucją towarów rolniczych 
- Rynkami zorganizowane i niezorganizowanymi 
- Obrotem aukcyjnym  
- Obrotem hurtowym   
- Obrotem giełdowym jako najbardziej rozwiniętą formą obrotu towarowego 
- Znaczeniem giełd towarowych dla współczesnej gospodarki 
- Rodzajami giełd towarowych 
- Rodzajami transakcji giełdowych 
- Instrumentami pochodnymi w transakcjach spekulacyjnych i zabezpieczających 
- Organizacją obrotu giełdowego 
- Rolą producentów rolnych w tworzeniu giełdowego obrotu towarowego 
- Kontrolą jakości i certyfikacji produktów żywnościowych 
- Sezonowością obrotu produktów rolniczych 
- Regulacjami prawnymi obrotu produktów rolniczych 

Literatura podstawowa: 

1. Bliźniak D., Gontarski L., 1996: Giełda towarowa. Wyd. Fundacja Na Rzecz Giełdy 
Zbożowo-Paszowej, Warszawa 
2. Bliźniak D., Gontarski L., 1997: Towarowe rynki terminowe. Wyd. Fundacja Na Rzecz 
Giełdy Zbożowo-Paszowej, Warszawa 
3. Iwan B., Zalewski A., Chabiera J., 1998: Rynek rolny. Wyd. Fundacja Programów 
Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

1. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 
2001 roku, red. A. Woś, IERiGŻ, Warszawa 2002. 
2. Fereniec J., Ekonomika i organizacja rolnictwa, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 
1999 
3. Łęczycki K., (red.) Przedsiębiorstwo w agrobiznesie. Wyd. Akademia Podlaska, Siedlce 
2003 
4. Regulamin Rozliczeń Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. 
5. Regulamin Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach, dyskusja, 



prezentacje 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  następuje 
podczas kolokwium pisemnego lub odpowiedzi ustnej sprawdzającej stopień opanowania przez studentów 
materiału wykładowego i ćwiczeniowego 

Forma i warunki zaliczenia: 

Student uzyskuje zaliczenie wykładu na podstawie pozytywnego wyniku kolokwium lub odpowiedzi ustnej 
z zagadnień modułu kształcenia. 

Kryterium oceny dla zaliczenia kolokwium pisemnego: 
91 – 100% - bdb 
81 – 90% -  db+ 
71 – 80% -  db 
61 – 70% - dst+ 
51 – 60% - dst 
50 – 0% - ndst 

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie obecności i oceny referatu (prezentacji). 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 
1. Godziny kontaktowe:  

wykład: 15 h, ćwiczenia 30 h. 
        Konsultacje: 5 h 

2. Praca własna studenta: 
• Zapoznanie z literaturą - 15 h;  
• Przygotowanie referatu – 5 h 
• przygotowanie do kolokwium – 5h; 

Łączna liczba godzin: 75 
Punkty ECTS – 3 

Studia niestacjonarne 
1. Godziny kontaktowe:  

wykład: 8 h, ćwiczenia 16 h. 
        Konsultacje: 6 h 

2. Praca własna studenta: 
• Zapoznanie z literaturą - 25 h;  
• Przygotowanie referatu – 10 h 
• przygotowanie do kolokwium –10 h; 

Łączna liczba godzin: 75 
Punkty ECTS – 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

 

 

 


