
CZY SUKCES MOŻNA PRZEWIDZIEĆ ? 
 

Symulator biznesowy jest to aplikacja komputerowa służąca do analizy rentowności 

ekonomicznej działalności rolniczej lub  gospodarczej używana przez francuskich doradców 

rolnych. Jest umieszczona na stronie Izby Rolniczej (http://www.rhone-

alpes.chambagri.fr/rentaferme), która jest odpowiedzialna we Francji za funkcjonowanie 

systemu doradztwa rolniczego, ale dostępna tylko dla użytkowników systemu.  

„Rentaferme” jest to narzędzie, bardzo pomocne w procesie podejmowania przez rolnika 

decyzji o zmianie kierunku produkcji lub rozpoczęciu dodatkowej działalności. Umożliwia 

ono przeanalizowanie rentowności, korzystając z danych ekonomicznych i marketingowych 

pobieranych z bazy danych. Umożliwia również wykonanie symulacji indywidualnej analizy 

rentowności planowanej działalności oraz porównanie z innymi wynikami uzyskiwanymi w 

tej branży. 

Zasada funkcjonowania 

Aby się zalogować do systemu trzeba posiadać nadaną przez administratora nazwę 

użytkownika (fr. Code Bonn) oraz hasło dostępu (fr. Mot de passe).   

Użytkownik wprowadza, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dane techniczno-

ekonomiczne dotyczące systemu produkcji gospodarskiej. W odpowiedzi program generuje 

tabele podsumowujące koszty produkcji oraz wskaźniki rentowności. Jest to wspólne 

narzędzie dla 650 pracowników z 9 izb rolniczych regionu Rhône-Alpes Synagri.com. 

Prawa do dostępu mogą również uzyskać rolnicy po uiszczeniu rocznej opłaty 

abonamentowej. Aktualizacja danych o gospodarstwach przeprowadzana jest na poziomie 

departamentu. Są to narzędzia łączące uczestników poprzez sieć.  

 

Celem tworzenia systemu baz danych jest:  

dla doradców rolnych w zakresie rozwoju rolnictwa i wsi: 

udostępnienie wskaźników rentowności, określenie warunków lub czynników sprzyjających 

tworzeniu i rozwijaniu działalności rolniczej, określenie warunków żywotności ekonomicznej 

systemów produkcji oraz pozwalające uniknąć sytuacji, w której struktury dublują działania i  

pracują nad tymi samymi programami.  

. 

dla rolników:  

stworzenie mechanizmu przydatnego w lepszym dostosowaniu kierunku produkcji do realiów 

rynkowych i dążeniu do ulepszeń oraz stymulowanie refleksji nad własnymi pomysłami na 

podejmowanie dodatkowej działalności.  

 

 

 Interfejs 
internetowy 

 
 

 
 

 
 

 
 

   Baza danych 

(Access) 

 

1 

3 
2 

4 

7 
6 

8 

5 

 

 Wyniki indywidualne 

(Excel) 

Wyniki grupy (Excel) 

http://www.rhone-alpes.chambagri.fr/rentaferme
http://www.rhone-alpes.chambagri.fr/rentaferme


Funkcjonalność aplikacji 

Wprowadzane dane do systemu: 

- Ogólny opis gospodarstwa, - Opis działalności produkcyjnej (produkty rolnicze), - Czas 

pracy i podział z punktu widzenia funkcji; - Sprzedaż; - Wyniki sprzedaży (obrót); - 

Inwestycje związane z przetwórstwem i sprzedażą; ich finansowanie i wypływające z nich 

koszty; - Koszty prowadzenia działalności przetwórczej i sprzedaży (stałe, zmienne, dostawa 

produktów od rolnika…); - Cena zbytu lub szacowanie kosztów produkcji. 

 

Otrzymywane dane: 

Wyniki indywidualne 

- Tabela podsumowująca wprowadzone dane ekonomiczne; -  Wskaźniki rentowności; -  

Poszczególne składniki ceny sprzedaży produktu; -  Wynagrodzenie za czas pracy; -  Zysk z 

działalności.  

Wyniki grupy 

-  Dane liczbowe z wybranych analiz; -  Wykresy porównawcze z wybranych analiz 

 

Dodatkowe zasoby: 

Karty zbierania danych (wg. kierunku produkcji) 

- Produkcja trzody chlewnej; - Produkcja własnych serów; - Mięso rzeźne (wołowina, 

cielęcina i jagnięcina); - Drób mięsny i drób tłusty (w trakcie zatwierdzania) 

Podręcznik i karta użytkownika 

Zestawienia krajowe dla poszczególnych typów produkcji lub rentowności produktów 

rolniczych (w przypadku Francji to): - Produkcja ślimaków; - Drób tłusty; - Sery z mleka 

krowiego 

 

Wnioski dla Polski  

W Polsce nie obowiązuje i nie jest powszechnie stosowany system rachunkowości rolnej w 

gospodarstwach rolnych. Nie są prowadzone w sposób systemowy marketingowe badania 

rynku pozwalające zminimalizować ryzyko ograniczonej chłonności rynku na 

wyprodukowane produkty. Aktualnie nie jest, więc możliwe przeniesienie wprost 

doświadczeń francuskich do realiów, w jakich działają polscy doradcy.  

Aby można było wyposażyć naszego doradcę rolnego, działającego bezpośrednio na poziomie 

gospodarstwa w narzędzie pozwalające przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną, 

należałoby stworzyć odpowiedni system gromadzenia i przetwarzania informacji rynkowych 

oraz wyników analiz ekonomicznych wybranych rynków opracowywanych przez 

wyspecjalizowane jednostek organizacyjne podlegające branżowo MRiRW.   

Przy obecnym stanie infrastruktury informatycznej oraz umiejętnościach rolników jedynie 

słusznym rozwiązaniem wydaje się być koncentracja na strukturach jednostek państwowego 

doradztwa. Utworzona aplikacja komputerowa mogłaby funkcjonować w formie ekstranetu 

jako połączone sieci korporacyjne wszystkich jednostek państwowego doradztwa rolniczego 

(w tym CDR) oraz jednostek podległych MRiRW z opcją odpłatnego dostępu np. dla 

jednostek prywatnych po uzyskaniu przez nie akredytacji. Taki symulator wyposażony w 

aktualne ceny rynkowe na poszczególne produkty oraz wymogi technologiczne 

uwzględniające szacunki plonów bardzo, by się przydał rolnikom i doradcom w momencie 

podejmowania decyzji o różnicowaniu kierunku produkcji. 

 

 

 

 



Symulator biznesowy w agroturystyce 
 

Narzędzie to można zastosować również do działalności nierolniczej typu usługi 

agroturystyczne. Aplikacja umożliwia wykonanie symulacji indywidualnej analizy oraz 

porównanie z innymi wynikami uzyskiwanymi w tej branży. Użytkownik wprowadza, za 

pośrednictwem przeglądarki internetowej, dane techniczno-ekonomiczne dotyczące 

prowadzonej w gospodarstwie działalności. W odpowiedzi program generuje tabele 

podsumowujące koszty produkcji oraz wskaźniki rentowności. Narzędzie to ułatwia wymianę 

informacji pomiędzy strukturami i umożliwia umieszczanie aktualnych informacje w sieci.  

 

 

 
 

W Polsce agroturystyka jest dobrze rozpoznaną bazą danych. Wystarczyłoby opracować i 

wdrożyć wspólną metodologię ustalania kosztów działalności i można by się pokusić o 

symulację wyliczenie rentowności dla gospodarstwa w zależności od obłożenia kwater.  

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby została utworzona na tę okoliczność komputerowa aplikacja 

funkcjonująca w systemie ekstranetu z dostępem do systemu również zainteresowanych 

gospodarstw agroturystycznych. Posiadanie aktualizowanej bazy danych o usługach 

agroturystycznych oraz wspólna ich promocja w tematycznych portalach, pozwoliłaby 

rolnikom zaistnieć w internecie poprzez ogólnokrajową sieć o strukturze regionalnej i 

lokalnej.  

Dodatkowo jest to szansa na wypromowanie ogólnopolskiego produktu turystyki wiejskiej 

„rekomendowanego” przez instytucje doradcze, mogłoby to wpłynąć na uporządkowanie 

rynku tych usług i podniesienie jego stopnia wiarygodności wśród klientów również na 

powiązanie baz danych z bazami biur informacji turystycznej. 

 

Opracowanie: 

Ryszard Targosz 
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interfejs 

Przepływ danych do 
stron internetowych,  

baz danych o 
tematyce turystycznej 

 

 


