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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Założenia wstępne17):

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Spółdzielczość jako forma ruchu społeczno-gospodarczego i metoda gospodarowania. Przesłanki ekonomiczne, społeczne, ideologiczne i narodowe
powstania ruchu spółdzielczego w Polsce i na świecie. Kryteria klasyfikacji spółdzielni, zasad spółdzielczych i ich ewolucja. Socjoekonomiczna teoria
spóldzielczości wraz z elementami marketingu spółdzielczego. Samorząd spółdzielczy a metody zarządzania spółdzielnią. Problemy prawne,
organizacyjne i społeczne związane z funkcjonowaniem spółdzielni.

B.     ćwiczenia

Podstawowe pojęcia z zakresu spółdzielczości (ruch spółdzielczy, system, model spółdzielczy, sektor spółdzielczy, zasady spółdzielcze, własność
spółdzielcza, bimodalny charakter spółdzielni, prawa i obowiązki członków, samorząd spółdzielni, lustracja spółdzielni, struktury podstawowe i
ponadpodstawowe spółdzielni itp.). Definicja, cele, cechy spółdzielni w świetle ustaw Prawa spółdzielczego w Polsce i na świecie. Gospodarka finansowa
spółdzielni: fundusz udziałowy, fundusz zasobowy, nadwyżka finansowa i jej podział, podstawowe obciążenia działalności gospodarczej spółdzielni.
Problemy ekonomiczno-finansowe spółdzielni związane z podziałem, połączeniem, likwidacją i upadłością spółdzielni. Zakładanie nowych spółdzielni w
środowisku lokalnym. Organizacje i instytucje działające na rzecz spółdzielczości.
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Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

zapoznanie z genezą powstania i rozwoju spóldzielczości w Polsce i na świecie

rola i znaczenie spółdzielczości w Polsce i na świecie

orientacja spółdzielcza

procedury zakładania nowych spółdzielni

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

indywidualne projekty studenckie

a4) seminaria

analiza i interpretacja tekstów źródłowychMetody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy

Jednostka realizująca7):

Prowadzący zajęcia6): 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): The co-operative movement

Kierunek studiów4): FFL506

zespół Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, 

stacjonarne / niestacjonarne

dr hab.. Prof.. Nadzw. SGGW Eugeniusz Pudełkiewicz

Numer katalogowy: FFL506

Koordynator przedmiotu5): 

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Nazwa przedmiotu1): Spółdzielczość

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

5 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów
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UWAGI24):

b) uzupełniająca

3. Dyka (red.), S., 1998, Spółdzielczość we współczesnej gospodarce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

4. Pudełkiewicz, E., 1999, Spółdzielczość wiejska, FAPA, Warszawa

5.

6.

7.

8.

2. Cioch, H., 2007, Zarys prawa spółdzielczego, Wolter Kluwer Polska Sp. Z o.o., Warszawa

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

egzamin ustny inne..

inne… inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

Boczar, K., 1986, Spółdzielczość. Problemtyka społeczna i ekonomiczna, PWE, Warszawa

Miejsce realizacji zajęć22): sala dydaktyczna

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

testy pisemne inne..

inne… inne..

inne… inne..

egzamin pisemny test komputerowy 

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01-rozpoznaje formy spółdzielcze 05-zna zasady zakładania spółdzielni

02-posługuje się pojęciami z zakresu spółdzielczości 06 -

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin ustny inne..

04-potrafi zastosować w praktyce Prawo spółdzielcze 08 -

03-wykazuje orientację spółdzielczą 07 -
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