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POLSKI SEKTOR ROLNY A CYFRYZACJA –
PRZYKŁAD I BARIERY REALIZACJI PROJEKTU
WDRAŻAJĄCEGO TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
Streszczenie: W opracowaniu podjęto problematykę konieczności wdrażania technologii
informatycznych w sektorze produkcji pierwotnej w Polsce. Zaprezentowano cel, zakres
i przedmiot zrealizowanego projektu komputerowego wspomagania zarządzania gospodarstwem. Podjęto również próbę analizy i prezentacji głównych barier i problemów występujących przy realizacji projektów implementujących technologie informatyczne w rolnictwie.
Słowa kluczowe: rolnictwo, technologie informatyczne.

1. Wstęp
Unia Europejska, poprzez przyjęte kryteria przyznawania dopłat bezpośrednich czy
też innego rodzaju wsparcia funkcjonowania gospodarstw (np. Program Natura
2000, Młody Rolnik), wymusza gromadzenie i archiwizowanie informacji na temat
m.in. terminów i rodzajów realizowanych operacji agrotechnicznych. Jednakże wykorzystanie tych informacji przez rolników jest znikome. A przecież w dobie globalizacji, społeczeństwa informacyjnego i powszechności zarządzania danymi to właśnie wiarygodna, rzetelna i dająca możliwość dalszej „obróbki” informacja stanowi
kluczowy element podejmowania decyzji. Dotyczy to zarówno dużych korporacji,
jak i małych przedsiębiorstw, w tym i przedsiębiorczych gospodarstw rolnych.
Zatem uświadomienie rolnikom znaczenia zbierania i analizy danych to kamień milowy procesu wdrażania technologii informatycznych w rolnictwie. Niestety, realizacja takich projektów spotyka się z wieloma trudnościami, wynikającymi ze społeczno-ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw rolnych.
Celem opracowania jest prezentacja problematyki przygotowania i implementacji projektu wdrażającego system komputerowego wspomagania zarządzania gospodarstwem. Zgodnie z postawionym celem w opracowaniu poruszone zostaną następujące zagadnienia: problematyka zaistnienia konieczności realizacji projektów
wdrażających technologię informatyczną w zarządzaniu produkcją pierwotną; pre-
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zentacja projektu implementującego system komputerowego wspomagania zarządzania gospodarstwem rolnym oraz problemy i bariery we wdrażaniu projektów informatycznych w polskim rolnictwie.

2. Wyzwania wobec wdrażania technologii informatycznych –
geneza problemu
W wyniku przeprowadzonych przez autorki opracowania badań1 zaobserwowano
pozytywne zjawisko, a mianowicie to, że gospodarstwa silnie wyspecjalizowane
(ukierunkowane) w odpowiednich uprawach tudzież hodowli czy chowie zwierząt
charakteryzują się stosunkowo wysokim poziomem wiedzy na temat opłacalności
prowadzonej działalności. Co więcej, dzięki specjalizacji są one bardziej skłonne
poświęcić całość dostępnej ziemi oraz zasobów czasowych, ludzkich i finansowych
na optymalizację realizowanych procesów.
Niepokojąca wiadomość jest jednak taka, iż zdecydowana większość tradycyjnych gospodarstw w Polsce nie jest w stanie analizować swej opłacalności z racji
nieposiadania odpowiednich danych do analizy2. Nie gromadzą one bowiem dokumentacji dotyczącej czasu i kosztów wykonywanych operacji. Wielu rolników, zazwyczaj niemających kierunkowego wykształcenia, posiadających małe lub średnie
gospodarstwa, w ogóle nie wykorzystuje instrumentów zarządzania w ich prowadzeniu, tzn.: nie prowadzi analizy opłacalności produkcji na podstawie analizy kosztów
wytwarzania w porównaniu do dochodowości; nie planuje wielkości produkcji
w porównaniu do cyklu koniunkturalnego; nie prowadzi również niezbędnej dokumentacji pozwalającej na historyczną analizę opłacalności wytwarzanych produktów.
Takie przyzwyczajenie prowadzi do spadku pozycji konkurencyjnej, a nawet
może się przyczynić do autodestrukcji gospodarstwa. Przecież już zgodnie z twierdzeniem P. Drukera, „ojca naukowego zarządzania”, nie można zarządzać tym, czego nie da się zmierzyć. A skoro rolnicy, z powodu zwyczajnej niewiedzy, czy też
niechęci do wprowadzania zmian, nie podejmują prób kwantyfikacji swej działalności, nie są w stanie optymalnie zarządzać gospodarstwami. Stanowi to jedną z podstawowych przyczyn zaistnienia potrzeby opracowania specjalnych, łatwych w obsłudze narzędzi umożliwiających gromadzenie danych dotyczących realizowanej
produkcji rolnej.
Kolejnym aspektem mającym bardzo silny wpływ na tempo procesu wdrażania
technologii informatycznych do zarządzania gospodarstwami rolnymi jest niezwykle silna, zorganizowana, a przez to i wyjątkowo niebezpieczna konkurencja sektorów produkcji pierwotnej „starych” krajów członkowskich UE. Rolnicy z Francji,
Badania własne przeprowadzone w okresie czerwiec – wrzesień 2010 roku. Zakres podmiotowy
obejmował 148 indywidualnych gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie trzech polskich województw: łódzkiego, dolnośląskiego oraz lubelskiego.
2
Tamże.
1
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Niemiec czy Hiszpanii to władający często dwoma językami obcymi, wykwalifikowani specjaliści, z powodzeniem wykorzystujący szeroki wachlarz umiejętności
menedżerskich. To właściciele wyspecjalizowanych gospodarstw, dysponujących
nowoczesnym, naszpikowanym elektroniką parkiem maszynowym, zarządzanych
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
Polskie rolnictwo, choć dysponujące dużym potencjałem, nadal nie jest w stanie
dogonić wskaźników wydajności i opłacalności sektorów rolnych państw „starej
piętnastki”. Wynika to nie tylko z poważnego zapóźnienia polskiego sektora czy też
politycznych trudności w osiągnięciu równoprawnych warunków korzystania z funduszy wspierających rolnictwo, ale również z chronicznej i głęboko zakorzenionej
awersji wielu polskich rolników do „nowinek” technologicznych. Zniwelowaniu
tego zjawiska nie pomagają też bardzo wysokie ceny tychże nowości3. Przeciętny
polski rolnik nie jest w stanie zarobić na zakup nowych rozwiązań, np. maszyn czy
też profesjonalnego oprogramowania. Co więcej, w przypadku projektów miękkich,
takich jak opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania w gospodarstwie (np. implementacja technologii informatycznych), polscy rolnicy deklarują głęboki sceptycyzm co do potrzeby ich realizacji. W efekcie gospodarstwa zmodernizowane, dysponujące nowoczesnym parkiem maszynowych i produkujące wysokiej jakości
produkty, często nie potrafią profesjonalnie zarządzać swoimi zasobami w celu optymalnego ich wykorzystania. Zjawisko to również nasila proces spadku konkurencyjności polskiego sektora rolnego.
W analizie genezy potrzeby wdrożenia technologii informatycznych w rolnictwie nie można pominąć również kwestii historycznych. Jak wiadomo, polskie
przedsiębiorstwa po roku 1990 stanęły w obliczu konieczności przeprowadzenia
gruntownych zmian w swym funkcjonowaniu, związanych z przekształceniem się
gospodarki centralnie sterowanej w wolnorynkową. Wszelkie podmioty gospodarcze musiały zmierzyć się z realnymi czynnikami rynkowymi (popyt, podaż, konkurencja). Wiele z nich upadło z przyczyn niedostosowania się do oczekiwań klientów,
tempa postępu technologicznego czy też coraz większej presji konkurentów. Branża
rolnicza, niegdyś niezwykle uprzywilejowana (np. dotowana produkcja – centralne
ustalanie odpowiednio wysokich cen skupu; czy też niskie stawki ubezpieczenia
społecznego w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), do chwili
obecnej nie dostosowała się w pełni do warunków gospodarki wolnorynkowej.
Z racji ogromnych trudności, zarówno ekonomicznych, historycznych, jak i mentalnych, rolnicy nie byli w stanie szybko przekształcić swoich gospodarstw czy też
zdywersyfikować działalności. Naprzeciw tym problemom wyszła wspólnotowa
propozycja wsparcia sektora rolnego, jednakże jego przyznanie obwarowane zostało
wieloma kryteriami. Jednym z nich jest właśnie implementacja podstawowych instrumentów zarządzania obejmujących wykorzystanie nowoczesnych metod pozyskiwania, archiwizowania i analizy danych.
3
Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa 2008, s. 103-105.

PN-307-Polityka ekonomiczna_Sokołowski.indb 167

2014-03-07 13:26:56

Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak

168

Istotnym argumentem za implementacją technologii informatycznych w sektorze rolnym jest również fakt, iż dysponowanie tego typu danymi, księgowo wykazującymi stan i pozycję gospodarstwa, jest podstawą do ubiegania się o fundusze pomocowe UE ukierunkowane na wsparcie rozwoju działalności rolnej4. Już w okresie
przedakcesyjnym profesjonalnie zarządzane i wyspecjalizowane gospodarstwa
(a było ich niewiele) z powodzeniem pozyskiwały fundusze na swój rozwój, pogłębiając tym samym już i tak ogromną przepaść między gospodarstwami silnie ukierunkowanymi a tradycyjnymi (mającymi silnie zdywersyfikowaną produkcję). Zaowocowało to inicjacją procesu zrzeszania się producentów rolnych w tzw. grupy
producenckie lub grupy producentów owoców i warzyw. Dzięki temu rolnicy pozyskali nową, znacznie silniejszą niż w „pojedynkę”, pozycję negocjacyjną. Współpraca ta jednak wymaga implementacji specyficznych programów dających możliwość
koordynacji produkcji, a zatem również generuje silną potrzebę wykorzystania technologii informatycznych w sektorze produkcji pierwotnej.
Ponadto grupa producencka uważana jest obecnie za najwyższy poziom rozwoju
przedsiębiorstw rolnych – jest ich zrzeszeniem, spółdzielnią lub spółką. Z tego też
Polityka rolna UE oraz Polski promuje tworzenie się grup producenckich
w oparciu o ukierunkowane gospodarstwa
Gospodarstwa średnie i małe nie są wyspecjalizowane i ukierunkowane
w prowadzonej działalności
Brak specjalizacji wynika z dywersyfikacji prowadzonej produkcji
w celu rozłożenia ewentualnych strat na poszczególne kierunki produkcji

Gospodarstwa nie są w sanie określić jednoznacznie źródła dochodu (lub straty)
oraz udziału procentowego tej produkcji w skali całego przedsiebiorstwa

O zyskach z prowadzonej działalności powinien informować rachunek zysków i strat

Rachunkowość wymaga gromadzenia danych w formie dokumentacji wiarygodnej,
kompletnej i zestandaryzowanej
Rys. 1. Struktura problematyki powoływania grup producenckich w Polsce
Źródło: opracowanie własne.
4
J.S. Zegar, Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012,
s. 292-304.
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względu od momentu akcesji Polski do UE celem działań realizowanych w ramach
polityki rolnej jest promowanie tworzenia oraz rozwoju tej formy spółdzielczości na
polskich obszarach wiejskich. Na potrzeby opracowania podjęto próbę przeprowadzenia analizy problemu tworzenia się grup producenckich. Została ona przygotowana w oparciu o wywiady przeprowadzone w 14 gospodarstwach rolnych zlokalizowanych w województwie łódzkim. Wnioski obrazuje poniższy schemat problemu
tworzenia się grup producenckich w Polsce (rys. 1).
Jak wynika z rys. 1, głównym problemem jest konieczność wykreowania i wdrożenia odpowiedniego oprogramowania wspomagającego zarządzanie zarówno grupą gospodarstw jako całości, jak i każdym z podmiotów z osobna. Stanowi to kolejny argument do rozpowszechniania idei opłacalności wykorzystania technologii
informatycznych w rolnictwie i potrzeby realizacji implementujących je projektów.
Opisane powyżej najistotniejsze przyczyny implementacji komputerowego
wspomagania zarządzania w rolnictwie w rzeczywistości muszą „stoczyć” ostrą
walkę ze społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania rolnictwa,
które stawiają stosunkowo silny opór wszelkim zmianom. Najczęściej spotykane
bariery i trudności w realizacji projektów wdrażających nowoczesne technologie w
rolnictwie polskim stanowią tematykę dalszej części niniejszego opracowania. Autorki podjęły próbę analizy tego zjawiska, a następnie syntetycznej jego prezentacji.
Ponieważ działania te oparto na wnioskach z przeprowadzonych obserwacji i analizie procesu przygotowania i realizacji projektu, mającego na celu opracowanie
i wdrożenie komputerowego systemu wspomagania zarządzania gospodarstwem
rolnym, mają one charakter zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny. Z racji specyfiki
funkcjonowania sektora rolnego oraz samego projektu technologii informatycznych
w kolejnym podpunkcie postanowiono jednak krótko zaprezentować zakres, cele
i przedmiot projektu.

3. Prezentacja wdrożonego projektu wspomagającego zarządzanie
gospodarstwem rolnym
Opisywany projekt obejmował zestaw działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie gospodarstwem rolnym5. Na podstawie przeprowadzonej analizy zasad i warunków funkcjonowania
polskich gospodarstw rolnych oraz zapotrzebowania na narzędzia wspomagające
zarządzanie przygotowany został prototyp oprogramowania wspierającego zarządzanie średnim gospodarstwem rolnym, prowadzącym stosunkowo zdywersyfikowaną produkcję (nastawienie głównie na sady – jabłka, wiśnie, czarna porzeczka;
„Farmer” – Komputerowy system wspomagania zarządzania gospodarstwem rolnym – autorstwa Zbigniewa Woźniaka, absolwenta Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Projekt został wdrożony w trzech średnich gospodarstwach produkcyjnych województwa łódzkiego
w okresie 2010-2011.
5
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poza tym produkcja szerokiego wachlarza innych produktów – zboża, rośliny oleiste, rośliny okopowe, trzoda chlewna i lasy).
Każda z wymienionych upraw wymaga innego nakładu pracy w procesie wytwarzania. Bardzo często rośliny tej samej kategorii, gatunku czy odmiany potrzebują innego nawożenia oraz ilości i częstotliwości zabiegów ochrony roślin (w zależności od klasy gleby, poprzedniego plonu czy też sąsiedztwa innych upraw), aby
można było uzyskać produkt najwyższej jakości. Przy tak dużym zróżnicowaniu
kierunków produkcji oraz źródeł dochodów z poszczególnych upraw zarządzający
przedsiębiorstwem nie byli w stanie ustalić w sposób jednoznaczny i wiarygodny
najbardziej dochodowych kierunków produkcji. Zaistniała zatem głęboka potrzeba
wprowadzenia zapisów z wykonywanych operacji, takich jak: agrotechniczne prace
polowe, zakupy czy też sprzedaż płodów rolnych.
Na podstawie zgromadzonej wiedzy na temat tworzenia i archiwizowania dokumentacji księgowej, świadomości możliwych błędów, a także specyfiki funkcjonowania rodzinnego gospodarstwa rolnego przygotowano narzędzie w formie aplikacji
MS Excel do kompleksowego wspierania zarządzania gospodarstwem o profilu rolno-sadowniczym. Wynikiem wprowadzenia operacji zapisów wszelkich informacji
związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa była możliwość analizowania m.in.
stanów magazynowych, płodów rolnych czy też środków ochrony roślin. Co więcej,
istotnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa rolnego jest również prowadzenie bazy kontaktów, czyli dostawców, klientów oraz pracowników, co również
stanowiło jeden z komponentów proponowanego systemu. Atutami programu stanowiącego przedmiot projektu są: łatwość wprowadzania danych, zastosowanie wielu
pól wyboru w celu ujednolicenia danych i ułatwienia ich wprowadzania oraz łatwość
tworzenia wykresów i analizy danych.
Aplikację nazwano „Farmer”. Wprowadzanie danych, będące najważniejszą
częścią aplikacji, zostało zaprojektowane w taki sposób, aby uniemożliwić wprowadzenie błędnych informacji. W celu ułatwienia pracy z aplikacją podzielono ją na
dwa tryby pracy w zależności od wiedzy użytkownika, jego znajomości programu i
umiejętności pracy z komputerem:
•• panel rolnika – bardzo łatwo i czytelnie skonstruowany, umożliwia jedynie bieżące wprowadzanie danych;
•• panel administratora – to szczebel umożliwiający analizę archiwizowanych danych, wymaga wprowadzenia hasła jako uprawnienia dostępu.
Taka konstrukcja programu miała przeciwdziałać wprowadzaniu zmian lub
danych, które mogłyby zakłócić prawidłowość działania aplikacji. Było to zgodne
z sugestiami panelu rolników oraz beneficjenta ostatecznego projektu, z którymi to
osobami aplikacja na etapie swojego powstawania była stale konsultowana.
Program miał na celu przede wszystkim zmobilizowanie rolnika do systematycznego archiwizowania wszelkich danych dotyczących wykonywanych prac agrotechnicznych w gospodarstwie. Stanowił również instrument ułatwiający selekcję
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danych niezbędnych do zapisania. W wyniku jego stosowania możliwe było uzyskanie pełnych informacji na temat wysokości dochodów i kosztów poszczególnych
kierunków działalności oraz generowanych z nich zysków. Jak już wspomniano,
aplikacja zawierała dwuszczeblowy system dostępu różniący się wypełnianymi formularzami.
W ramach panelu rolnika przygotowano m.in.: formularz wprowadzania płodów
rolnych (wprowadzanie płodów rolnych na magazyn; wprowadzanie nowych odmian upraw; dodawanie nowych gatunków roślin; wprowadzanie gatunku rośliny
podczas dodawania nowych odmian upraw; przeznaczenia uprawianych roślin); formularz wprowadzania wykonywanych operacji agrotechnicznych (wykonawcy operacji, miejsca pracy, rodzaj wykonanej operacji, wykorzystany zestaw maszyn, daty
realizacji, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, uwagi dotyczące anomalii wykonanej pracy); formularz zakupów (dane transakcji: wykonawca; data; typ dokumentu
potwierdzającego transakcję: paragon, brak dokumentu, faktura; sumaryczna kwota
zakupów; forma zakupu; tabela wprowadzania artykułów zakupowych; tabela kategorii artykułów); formularz sprzedaży (sprzedający, identyfikator klienta, data, miejsce sprzedaży), a także katalog magazynów i bazę kontaktów.
Natomiast w ramach panelu administratora zawarto: katalog działek rolnych (tabela właściwości poszczególnych działek; uprawy na polach – informacje na temat
historycznych oraz planowanych upraw na poszczególnych działkach; katalog dzierżaw – informacje na temat dzierżawionych działek i opłat z nimi związanych; uprawy na działkach sąsiadujących – otoczenie poszczególnych działek; folder map każdej z działki); katalog magazynów; katalogi maszyn; katalog roślin; kontakty i
analizy.
Realizacja projektu implementującego technologie informatyczne do średniego
gospodarstwa rolnego poprzez wdrożenie systemu komputerowego wspomagania
zarządzania miała służyć rozwiązaniu elementarnych problemów związanych z wyceną opłacalności poszczególnych kierunków produkcji i gospodarstwa jako całości.
Wdrożona aplikacja „Farmer” jest narzędziem umożliwiającym archiwizowanie danych oraz tworzenie dokumentacji i szeroko pojętych analiz.
Podstawowym założeniem projektu było ułatwienie gromadzenia i porządkowania informacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż z założenia narzędzie to będzie się
stale rozwijać i dostosowywać do zmian w gospodarstwie. Po zakończeniu okresu
pilotażowego w opisywanym gospodarstwie aplikacja została zastosowana w kilku
innych podmiotach. Na podstawie obserwacji i wywiadów bezpośrednich z rolnikami i koordynatorem projektu sprecyzowano podstawowe bariery i opisano problemy, z jakimi trzeba było się zmierzyć podczas implementacji projektu. Dzięki analizie wniosków podjęto próbę uogólnienia tego aspektu na całość problematyki
wdrażania technologii informatycznych w rolnictwie. Efekt tych rozważań stanowi
przedmiot kolejnego punktu niniejszego opracowania.
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4. Czynniki determinujące proces wdrażania
technologii informatycznych w sektorze produkcji pierwotnej
Proces realizacji projektu wdrażającego system komputerowego wspomagania zarządzania gospodarstwem rolnym napotkał na swej drodze kilka barier. Ich analiza
poszerzona o dane z przeprowadzonych wywiadów i obserwacji zaowocowała ogólnymi wnioskami na temat ogólnych barier procesu implementacji technologii informatycznych w sektorze produkcji pierwotnej. W wyniku podjętych działań autorki
pogrupowały bariery wedle trzech rodzajów kryteriów: techniczne, społeczne i ekonomiczne. Zanim jednak zostaną one zaprezentowane, należałoby omówić zaobserwowane kwestie uniwersalne. Otóż problemy występujące przy realizacji projektów
implementujących technologie informatyczne w sektorze produkcji pierwotnej uzależnione są przede wszystkim od wieku i wykształcenia rolnika zarządzającego gospodarstwem.
Im rolnik starszy i gorzej wykształcony, tym bariery poważniejsze i silniej osadzone w psychice. Co więcej, w grupie rolników starszych najczęściej występowały
bariery techniczne. Stanowią one najbardziej uciążliwą grupę, ponieważ w większości przypadków są nie do przełamania. Starsze pokolenie, szczególnie słabo wykształconych rolników, nie jest w stanie „oswoić” się z nowinkami technicznymi
takimi jak komputer, oprogramowanie czy Internet. Nie można zatem od nich oczekiwać euforii na myśl o konieczności implementacji nowoczesnych, informatycznych metod zarządzania.
Natomiast młodzi rolnicy, często posiadający już wykształcenie kierunkowe
techniczne lub wyższe, determinowani są w swych decyzjach i działaniach przede
wszystkim ograniczonością zasobów finansowych. Co prawda, dzięki pomocy funduszy strukturalnych dystrybuowanej w ramach polityki sektorowej UE mogą oni
liczyć na silne wsparcie takich działań, jednak mimo świadomości potrzeb, nadal
często boją się podjąć ryzyko inwestycji dużych kwot w dziedzinę technologii informatycznych. Mimo wszystko jest to nadal aspekt mało rozpropagowany, przez co i
bagatelizowany przez zdecydowaną większość rolników.
Rysunek 2 zawiera graficzną prezentację rodzajów barier determinujących proces wdrażania projektów technologii informatycznych w rolnictwie. Wyróżniono
trzy główne grupy barier: techniczne, ekonomiczne oraz społeczne. Brak komputera
lub/i legalnego oprogramowania to podstawowy problem w implementacji technologii informatycznych w rolnictwie. Jego rozwiązanie stanowi warunek konieczny zaistnienia takiego procesu. Trudności w dostępie do Internetu lub jego zbyt wysokie
koszty to kolejny problem będący dużym utrudnieniem w profesjonalnym zarządzaniu gospodarstwem. Niestety, nadal wiele polskich obszarów wiejskich ma ogromne
trudności z dostępem do sieci.
Druga grupa barier (społeczne i mentalne) jest znacznie bardziej złożona. Wynika to z faktu specyfiki wiejskiej społeczności, zapóźnień edukacyjnych oraz dziedziczonej awersji i nieufności do nowinek technologicznych i technicznych. Rzecz jas-
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Rys. 2. Bariery implementacji technologii informatycznych w sektorze rolnym w Polsce
Źródło: opracowanie własne.

na, większość tych barier jest silnie skorelowana z wiekiem rolników. Brak wiedzy
i umiejętności w posługiwaniu się komputerem to problem dotyczący głównie starszych rolników. Jednakże niechęć do systematycznej pracy z programem, niski poziom świadomości konieczności zastosowania narzędzi zarządzania w ogóle, a komputerowych systemów w szczególności, czy też niski poziom świadomości znaczenia
gromadzenia, archiwizowania i analizowania danych to bariery występujące w niemalże każdej grupie wiekowej rolników, niezależnie od ich wykształcenia. Niepokojący jest również fakt, iż niemal 1/3 badanych rolników zwyczajnie nie chce być
świadomym dochodowości poszczególnych upraw, nie chcą oni bowiem wprowadzać jakichkolwiek zmian w gospodarstwach.
Ostatnia grupa barier obejmuje kwestie ekonomiczne. Są to problemy stosunkowo najłatwiejsze do pokonania, jeśli tylko istnieje ku temu chęć i zapotrzebowanie.
Dotyczą one przede wszystkim ograniczoności finansów. Niski poziom dochodów
gospodarstwa przyczynia się do dramatycznego spadku skłonności do inwestycji w
drogie oprogramowania i systemy wspomagania zarządzania. A zatem bez poważnego zastrzyku finansowego z zewnątrz koło się zamyka, przeciętnemu rolnikowi bowiem bardzo ciężko jest samodzielnie wygenerować takie zyski, by można było
swobodnie zainwestować w implementację rozwiązań informatycznych.
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5. Podsumowanie
Przedsiębiorstwo rolne realizuje takie same cele jak zwykłe przedsiębiorstwo, niezależnie od sektora, czyli dąży do maksymalizacji zysku przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. Dlatego też jego celem nadrzędnym winien być permanentny rozwój. Poprawa procesów realizacyjnych w gospodarstwie rolnym może się opierać
m.in. na: modernizacji parku maszynowego – nowoczesne, bardziej wydajne i mniej
kosztowne w eksploatacji maszyny; stosowaniu nowoczesnych metod ochrony roślin (technicznych np. siatki zabezpieczające, straszaki dla ptaków; chemicznych –
szeroko pojęte środki ochrony roślin); zapewnieniu jakości wytwarzanych dóbr poprzez systemy jakościowe oraz na ubezpieczeniu produkcji (forma zabezpieczenia
procesów realizacyjnych).
Każda z powyższych metod wymaga jednak zainwestowania odpowiednich
środków finansowych, a także dostępu do rzetelnych i aktualnych informacji, co
podkreśla istotność wdrożenia systemu informacyjnego. System taki składać się
może z wielu podsystemów, różniących się funkcjami i celami, jednak wszystkie
starają się spełnić warunki6: zbierać i przechowywać dane dające możliwość obróbki
i analizy, zapewniać dane przedstawione w sposób przystępny pracownikom w czasie wykonywania codziennych prac, zapewniać informacje strategiczne zbiorcze,
zdatne do szerokiej analizy, rozszerzać łańcuch wartości firmy, co oznacza, że system powinien był połączony z zewnętrznymi systemami informacji, m.in. z dostawcami, klientami i pracownikami.
Zgodnie z powyższym jednym z elementarnych warunków efektywnego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jest stworzenie systemu informacji zapewniającego rozwój w oparciu o rzetelne dane. Jednakże w mniemaniu przeciętnego rolnika
gromadzenie złożonych danych graniczy z cudem. Co więcej, nawet jeśli takowe
będzie gromadził, to bez umiejętności i możliwości szybkiej ich analizy będą one
bezwartościowe. Naprzeciw tym wymaganiom wyszły systemy komputerowego
wspomagania zarządzania. W niniejszym opracowaniu, bazując na przykładzie projektu oraz przeprowadzonych badań uzupełniających, podjęto próbę identyfikacji
ogólnych barier wdrażania technologii informatycznych w sektorze produkcji pierwotnej. Jest to niezwykle istotny aspekt, taka wiedza bowiem może w przyszłości
przyczynić się do precyzyjnego ukierunkowania pomocy finansowej i merytorycznej dla sektora rolnego.
W dobie informatyzacji, liberalizacji handlu i bezlitosnej konkurencji skuteczny,
odnoszący sukcesy rolnik to już nie człowiek odziany w gumofilce, lecz menedżer
optymalizujący swoje koszty produkcji i maksymalizujący zyski. To również skuteczny negocjator kontraktów, permanentnie poszukujący źródeł dalszego rozwoju
w środkach unijnych. Umiejętność implementacji i korzystania z dobrodziejstw
6
J. Lewandowski, Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie,
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999, s. 271.

PN-307-Polityka ekonomiczna_Sokołowski.indb 174

2014-03-07 13:26:57

Polski sektor rolny a cyfryzacja – przykład i bariery realizacji...

175

technologicznych jest obecnie warunkiem koniecznym efektywnego zarządzania
gospodarstwem rolnym. Dlatego też tak istotna jest świadomość istniejących barier
implementacji technologii informatycznych w rolnictwie i jednocześnie podjęcie
działań minimalizujących te bariery.
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POLISH AGRICULTURE SECTOR VS. DIGITIZATION −
EXAMPLE AND BARRIERS
OF THE COMPUTER TECHNOLOGIES IMPLEMENTING
PROJECT REALIZATION
Summary: The study discusses the issue of the necessity to implement computer technologies
in the primary production sector in Poland. It also presents the target, the scope and the object
of the already realized project of implementing a computer-aided system of farm management.
There is also made an attempt to analyze and present the main barriers and problems occurring
during implementing computer technologies projects in agriculture.
Keywords: agriculture, computer technologies.
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