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Errata  
 

dotyczy zawodu:   technik agrobiznesu 
 
 
Rozdział 3. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU 
 
3.4. Przykład zadania praktycznego 
 
str. 34 
 

Jan Kowalski posiada oszczędności w kwocie 150 000 zł, w związku z tym planuje 

uruchomienie działalności  gospodarczej  w zakresie chowu kur niosek (dział specjalny 

produkcji rolnej), którą rozpocznie pod warunkiem, że na skutek analizy okaże się rentowna. 

Część inwestycji Pan Kowalski planuje pokryć środkami własnymi, a część kredytami: 

krótkoterminowym i długoterminowym. 

Z oszczędności Pan Kowalski zakupi 2 ha  ziemi  za 20 000 zł oraz budynki gospodarcze 

z przeznaczeniem na kurniki za 125 000 zł. Resztę ulokuje na posiadanym w Banku 

Spółdzielczym rachunku bankowym.  

Kredytem krótkoterminowym planuje pokryć zakup 6 000 kur niosek (koszt zakupu jednej 

kury wynosi 11 zł). Okres użytkowania nieśnego kur wynosi 12 miesięcy. Planowane odsetki 

od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego będą wynosić 550 zł miesięcznie.   

Zakupi też 27 t paszy po 800 zł/t od firmy „Karmex”, która wystawi fakturę z odroczonym 

terminem płatności. 

Kredytem długoterminowym pokryje zakup: agregatu prądotwórczego za  12 000 zł, kotła 

c.o. za 8 000 zł, poideł za 10 000 zł, sortownic za 6 500 zł, pakowaczek za 7 800 zł 

i paszociągów rynnowych za 18 300 zł. Planowane odsetki od zaciągniętego kredytu 

długoterminowego będą wynosić 420 zł miesięcznie. 

Jednocześnie Pan Kowalski planuje miesięczne wydatki na płace dla pracowników 

(z narzutami) 2 500 zł, usługi obce 1 500 zł i energię elektryczną i opał 2 000 zł, które 

pokryje z bieżących wpływów. 

Pan Kowalski ma zapewniony (na podstawie podpisanej umowy) stały odbiór jaj po cenie 

kształtującej się na poziomie 0,27 zł/szt. Zakłada dzienną sprzedaż jaj na poziomie 5 000 

sztuk (miesięcznie 150 000 sztuk). 

Pan Kowalski nie będzie prowadził ksiąg rachunkowych. Dochód z działu specjalnego 

produkcji rolnej zostanie ustalony  przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu rocznego 

z działów specjalnych produkcji rolnej. 
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Opracuj projekt realizacji prac związanych z oceną rentowności sprzedaży planowanego 

przedsięwzięcia i uruchomieniem działalności gospodarczej w zakresie chowu kur niosek 

przez Jana Kowalskiego. 

Projekt realizacji prac powinien zawierać: 

– wykaz prac związanych z oceną rentowności sprzedaży  planowanego przez Pana 

Kowalskiego przedsięwzięcia  zgodnie z treścią zadania, 

– warunki do uruchomienia działalności przez Pana Kowalskiego, 

– bilans otwarcia firmy, 

– plan amortyzacji środków trwałych, 

– uproszczony planowany rachunek zysków i strat za pierwszy miesiąc działalności, 

– ocenę rentowności sprzedaży planowanego przedsięwzięcia, 

– wykaz dokumentów związanych z uruchomieniem działalności przez Pana Kowalskiego 

w zakresie chowu kur niosek, 

– wypełniony wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wpis do 

ewidencji producentów. 

Do opracowania projektu realizacji wykorzystaj:  

Plan amortyzacji zakupionych środków trwałych - Załącznik 1. 

Tabelę podatkową do obliczenia podatku dochodowego - Załącznik 2. 

Tabelę norm szacunkowych dochodu rocznego z działów specjalnych produkcji rolnej – 

Załącznik 3. 

Dane identyfikacyjne Pana Kowalskiego- Załącznik 4.   

 

Na stanowisku egzaminacyjnym dostępny będzie druk wniosku o wpis do ewidencji 

producentów oraz kalkulator.  

Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 
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Załącznik 1 

Plan amortyzacji środków trwałych 
Stawka amortyzacyjna L.p Nazwa środka 

trwałego 
Wartość 

początkowa 
(w zł) 

Okres 
użytkowania 

(w latach) 

Stopa 
amortyzacji 

roczna miesięczna 

1. Budynki 
gospodarcze 125 000 50 

   

2. Agregat 
prądotwórczy 12 000 10 

   

3. Kocioł c.o. 8 000 20 
   

4. Poidła 10 000 5 
   

5. Sortownice 6 500 5 
   

6. Pakowaczki 7 800 4 
   

7. Paszociągi 
rynnowe 

18 300 
 10 

   

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 

Tabela podatkowa do obliczenia podatku dochodowego 

 
 

Podstawa w złotych 
 
ponad do 

Podatek wynosi: 

 
 

 
37 024 
 

19% podstawy minus kwota 530 zł 08 gr 

 
37 024 

 
74 048 
 

6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad kwotę 37 024 zł 

 
74 048 
 

 
17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad kwotę 74 048 zł 

miesięczna kwota wolna od podatku wynosi 44,17 zł    Stan prawny na dzień 25.10.2006 r. 
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Załącznik 3 
Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm 
szacunkowych dochodu rocznego. 
 

Norma szacunkowa 
dochodu rocznego 

Lp. Norma szacunkowa dochodu 
rocznego 

Jednostka powierzchni 
upraw lub rodzajów 
produkcji zł gr 

6 Drób nieśny powyżej 80 szt.: 
a) kury nieśne (w stadzie 

reprodukcyjnym) 
b) kury mięsne (w stadzie 

reprodukcyjnym) 
c) gęsi (w stadzie 

reprodukcyjnym) 
d) kaczki (w stadzie 

reprodukcyjnym) 
e) indyki (w stadzie 

reprodukcyjnym) 
f) kury (produkcja jaj 

konsumpcyjnych) 

 
1 sztuka 
 
1 sztuka 
 
1 sztuka 
 
1 sztuka 
 
1 sztuka 
 
1 sztuka 

 
2 
 
2 
 
1 
 
2 
 

10 
 
1 

 
41 
 

03 
 

34 
 

49 
 

60 
 

77 
 
 

 
           Załącznik 4 
Dane identyfikacyjne Pana Kowalskiego. 

 
Jan Kowalski, PESEL 67051560565 

NIP 645-543-57-25 

Adres: województwo małopolskie, powiat Sucha Beskidzka, gmina Jordanów, 34-240 poczta 

Jordanów,   miejscowość: Klonowice 144 

Numer rachunku bankowego: 97801200010000311240504405 

 

 
str. 37 
 
3.5. Komentarz do rozwiązania zadania wraz z kryteriami oceniania 
 
Rozwiązanie zadania będzie obejmować opracowanie projektu realizacji prac związanych 

z oceną rentowności planowanego przedsięwzięcia i uruchomieniem działalności 

gospodarczej w zakresie chowu kur niosek przez Jana Kowalskiego. 

 
Projekt realizacji prac powinien mieć określoną strukturę (budowę). Elementy 

struktury i ich nazwy odnaleźć można w treści zadania po sformułowaniu „Projekt realizacji 

prac powinien zawierać:”.   

Są one następujące:  

1. Wykaz prac związanych z oceną rentowności planowanego przez Pana Kowalskiego 

przedsięwzięcia zgodnie z treścią zadania. 
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2. Warunki do uruchomienia działalności przez Pana Kowalskiego. 

3. Bilans otwarcia firmy. 

4. Plan amortyzacji środków trwałych. 

5. Uproszczony planowany rachunek zysków i strat za pierwszy miesiąc działalności. 

6. Ocena rentowności planowanego przedsięwzięcia. 

7. Wykaz dokumentów związanych z uruchomieniem działalności przez pana Kowalskiego 

w zakresie chowu kur niosek. 

8. Wypełniony wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wpis do 

ewidencji producentów. 

 
 
Elementy te powinny też występować w projekcie realizacji prac, np. jako tytuły lub 

podtytuły rozdziałów. Zawartość merytoryczna projektu musi być odpowiednia do informacji 

wynikających z treści zadania. Opracowanie projektu realizacji prac musi być zatem 

poprzedzone wnikliwą, staranną analizą treści zadania i załączników stanowiących jej 

uzupełnienie. Wyniki tej analizy są założeniami do projektu, tj. informacjami o charakterze 

„danych” do rozwiązania zadania. Założenia powinny wystąpić w  strukturze 

opracowywanego projektu przed punktem 1. (pod dowolną nazwą, np. Założenia, Dane do 

projektu, itp.). Decydują one o zawartości projektu, tym samym o jakości wyniku rozwiązania 

zadania.  

Projekt realizacji prac jest opracowaniem o określonym zakresie treści, wyrażonym, np. 

tytułem: „Projekt realizacji prac związanych z oceną rentowności planowanego 

przedsięwzięcia i uruchomieniem działalności gospodarczej w zakresie chowu kur niosek 

przez Jana Kowalskiego”. 

Projekt realizacji prac jest opracowaniem o charakterze twórczym w odniesieniu do 

formy i sposobu jego opracowania, natomiast założenia - dane do projektu wynikają z treści 

zadania i są ściśle określone. Zatem informacje stanowiące treść merytoryczną projektu 

można przedstawić w dowolny sposób, np. tekstu z elementami graficznymi (schematami, 

rysunkami, tabelami, itp.). Do opracowania projektu lub jego elementów można wykorzystać 

komputer, który znajduje się na stanowisku egzaminacyjnym.  

Projekt powinien być przejrzysty, logicznie uporządkowany zarówno w swej 

strukturze jak i w sposobie oraz kolejności przedstawiania treści merytorycznych.   

Kryteria oceniania projektu realizacji prac będą uwzględniać: 

– poprawność sformułowania założeń do projektu w odniesieniu do treści zadania 

i dokumentacji, 

– poprawność wykazu prac związanych z oceną rentowności planowanego przez Pana 

 Kowalskiego przedsięwzięcia w odniesieniu do założeń, 
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– poprawność określenia warunków do uruchomienia działalności przez Pana Kowalskiego, 

– poprawność sporządzenia bilansu otwarcia w odniesieniu do zasad i przepisów prawa, 

− poprawność opracowania planu amortyzacji środków trwałych w odniesieniu do 

w odniesieniu do założeń oraz przepisów podatkowych i innych normujących 

uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej, 

– poprawność obliczeń potrzebnych do opracowania uproszczonego planowanego rachunku 

zysków i strat za pierwszy miesiąc działalności, 

− poprawność rachunku zysków i strat za pierwszy miesiąc działalności w odniesieniu do 

założeń oraz przepisów dotyczących uruchamiania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

– dobór wskaźników do oceny rentowności przedsięwzięcia w odniesieniu do założeń, 

– poprawność oceny rentowności planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do wielkości 

wskaźników, 

– poprawność wykazu dokumentów związanych z uruchomieniem działalności przez Pana 

Kowalskiego w zakresie chowu kur niosek w odniesieniu do założeń i treści zadania, 

– poprawność wypełnienia wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

o wpis do ewidencji producentów 

oraz  

–  przejrzystość struktury projektu, 

– logikę układu przedstawionych treści,  

– poprawność terminologiczną i merytoryczną, właściwą dla zawodu, 

– formę i sposób przedstawienia treści w projekcie.  


