
 
 
 
 
 
 
 
 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie uprzejmie informuje, że 
w konsorcjum z Mazowiecką Izbą Rolniczą realizuje projekt na temat: 
„Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania 
gospodarstwem rolnym w województwie mazowieckim” w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe 
dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. 
 

Cel realizacji: podstawowym celem szkolenia jest zwiększenie konkurencyjności i dochodowości 
gospodarstw rolnych oraz podniesienie świadomości w dziedzinie zarządzania gospodarstwem 
rolnym. Ponadto celem jest zapoznanie uczestników szkoleń z programami ułatwiającymi zarządzanie 
gospodarstwem rolnym, nauka samodzielnego posługiwania się tymi programami, wypełnianie 
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i biznesplanów, kalkulacje rolnicze. Uczestnicy 
szkoleń nabędą również umiejętności korzystania z Internetu. 
Zgodnie z podpisaną umową z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa program będzie 
realizowany w okresie od 18.07.2011r. do 31.05.2012r. w formie 2 dniowych szkoleń. 
 

Szczegółowy program szkolenia realizowanego w ramac h operacji 
 

 

I. Prezentacja programów z zakresu produkcji ro ślinnej, zwierz ęcej oraz ekonomiki 
rolnictwa ułatwiaj ących zarz ądzanie gospodarstwem rolnym, w tym prowadzenie 
rachunkowo ści, sporz ądzania biznes – planów: 
 

a. Programy do produkcji roślinnej: 
Bitfarma – struktura programu, narzędzie informatyczne ewidencjonujące zdarzenia 
gospodarcze w gospodarstwach rolnych; 
b. Programy do produkcji zwierzęcej: 
System „Obora” –struktura programu, ocena wartości użytkowej i hodowlanej, komplet 
informacji o każdej krowie i oborze; 
c. Ekonomika rolnictwa: 
Przegląd biznesplanów na potrzeby finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w 
gospodarstwach rolnych; 
d. Rachunkowość rolnicza na przykładzie systemu Polski FADN. 

4 godz. 
lekcyjne 
w tym: 
 
1 godz. 
 
 
1 godz. 
 
 
1 godz. 
 
1 godz. 

 

II. Nauka samodzielnego wypełniania wniosków o płat ności obszarowe i innych 
wniosków, zwi ązanych z ubieganiem si ę o dofinansowanie działalno ści ze środków 
UE oraz sporz ądzania biznes-planów: 
 

a. wypełnianie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich; 
b. wypełnienie wniosku, ekonomicznego planu operacji (EPO) oraz wniosku o płatność w 
ramach działania 121 „ Modernizacja gospodarstw rolnych”. 

3 godz. 
lekcyjne 
w tym: 
 
1 godz. 
 
2 godz. 

 

III. Nauka samodzielnego posługiwania si ę przez rolników programami 
komputerowymi ułatwiaj ącymi zarz ądzanie gospodarstwem rolnym:  
 

a. Biznesplan dla gospodarstw rolnych - wykonanie biznesplanu dla przykładowego 
gospodarstwa; 
b. Kalkulacje opłacalności produkcji roślinnej i zwierzęcej dla przykładowego gospodarstwa 
(przeprowadzić kalkulację opłacalności poszczególnych kierunków produkcji, określić ich 
opłacalność i wyliczyć strukturę kosztów); 
c. Obliczenie wielkości ekonomicznej (ESU) dla przykładowego gospodarstwa. 

3 godz. 
lekcyjne 
w tym: 
1 godz. 
 
 
1,5 godz. 
 
0,5 godz. 

 

IV. Nabycie umiej ętno ści korzystania z Internetu w zakresie przydatnym do  
zarządzania gospodarstwem rolnym: 
 

a. Internet źródłem aktualnej  informacji rolniczej. Przeglądarki, strony www, rolnicze serwisy 
informacyjne (ARiMR, ARR, Pierwszy Portal Rolny, Agroportal, Portal sadowniczy, Witryna 
Wiejska i inne); 
b. Poczta elektroniczna podstawowym narzędziem komunikacji we współczesnym świecie – 
założenie konta i obsługa programów pocztowych. 

2 godz. 
lekcyjne 
w tym: 
1 godz. 
 
 
1 godz. 

Razem liczba godzin:  12 
 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny 

Europejski Fundusz  Rolny 
 na rzecz  Rozwoju Obszarów  Wiejskich 


