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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - A 

 

CZĘŚĆ NR 1 

 

Dostawa podręczników z zakresu agroturystyki – Zadanie 1 – Zajęcia specjalistyczne / staże i 

praktyki, realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskanie 

wiedzy i umiejętności praktycznych uczniom ZSP nr 2 w Łowiczu z zakresu agroturystyki 

(z kierunków T. agrobiznesu, T. mechanizacji rolnictwa) 

 

 

2. – TAiTMR - Zajęcia specjalistyczne /staże i praktyki - Podręczniki z zakresu 

prowadzenia działalności gospodarczej i agroturystycznej 

21 szt. 

1. Podręcznik z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i agroturystycznej - 

Zakres podręcznika - EKONOMIKA I ORGANIZACJA AGROTURYSTYKI - 

Podmioty agroturystyczne  

 Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów 

agroturystycznych  

Agroturystyk± jako działalność gospodarcza  

Podatki w agroturystyce  

Inne obowiązki prawne gospodarstwa agroturystycznych  

Organizacja gospodarstw agroturystycznych  

Rodzaje i definicje gospodarstw  

Gospodarstwo rolne  

Gospodarstwo agroturystyczne  

Gospodarstwo rolne a gospodarstwo agroturystyczne  

Zależności między produkcją rolniczą a agroturystyką w gospodarstwach 

agroturystycznych  

Ekonomika gospodarstw agroturystycznych  

Zakres ekonomiki gospodarstw agroturystycznych  

Definicje i kategorie kosztów  

Analiza inwestycji  

Przykład obliczania kosztów w gospodarstwie agroturystycznym  

Płynność finansowa  

Analiza punktu progowego  

Informacyjna rola cen w agroturystyce  

Ryzyko w agroturystyce  

 Kooperacja podmiotów agroturystycznych  

Regiony agroturystyczne  

Współpraca i integracja w agroturystyce  

Pozycja pojedynczego gospodarstwa agroturystycznego  

Zespół podmiotów agroturystycznych  

Sieci agroturystyczne  

Stowarzyszenia agroturystyczne  

Agroturystyka w przetwórstwie spożywczym  

Produkty i usługi agroturystyczne  

Produkty, usługi, imponderabilia i atrakcje agroturystyczne  

Klasyfikacja produktów i usług agroturystycznych  

Popularność produktów i usług agroturystycznych  

Produkty i usługi agrohotelarstwa  

Produkty i usługi agrogastronomii  

Produkty i usługi agroturystyki właściwej  

21 szt.  
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Sprzedaż bezpośrednia  

Produkty i usługi agrowypoczynku  

Produkty i usługi agrosportu  

Produkty i usługi agrorozrywki  

Produkty i usługi agroterapii  

Produkty i usługi związane z etnografią 

 3. – TAiTMR - Zajęcia specjalistyczne /staże i praktyki - Podręczniki z zakresu 

agroturystyki  

21 szt. 

1. Podręcznik z zakresu agroturystyki zawiera co najmniej: 

Pojęcie agroturystyki  

Funkcje agroturystyki  

Ekonomika agroturystyki  

Marketing w agroturystyce  

Organizacja agroturystyki  

Zarządzanie agroturystyką  

Gospodarcze i społeczne znaczenie agroturystyki  

Zjawiska warunkujące rozwój agroturystyki  

Niska dochodowość gospodarstw rolnych  

Pozarolnicze źródła dochodów ludności rolniczej w Polsce  

Sytuacja dochodowa ludności rolniczej w wybranych krajach europejskich 

a pozarolnicze źródła utrzymania  

Urbanizacja i jej konsekwencje dla agroturystyki  

Redystrybucja dochodu z miasta do wsi  

Agroturystyk± jako metoda zbytu produktów rolnych  

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich  

Przemiany rolnictwa i terenów wiejskich  

Koncepcje i definicje  

Elementy rozwoju wielofunkcyjnego  

Powstanie i rozwój koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 

wiejskich w Unii Europejskiej  

Przestrzeń agroturystyczna  

Definicje przestrzeni agroturystycznej  

Waloryzacja przestrzeni agroturystycznej  

Cechy przestrzeni agroturystycznej  

Parki krajobrazowe i narodowe  

Przestrzeń agroturystyczna Polski  

Kształtowanie przestrzeni agroturystycznej  

Przykład kształtowania przestrzeni agroturystycznej  

21 szt.  

 


