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Synopsis. W artykule przedstawiono wybrane problemy organizacji pracy w rolnictwie na potrzeby rachunku kosz-
tów działań sterowanego czasem. Właściwa organizacja procesów produkcyjnych pozwala na wykorzystanie norm 
i normatywów w rachunku kosztów na etapie podejmowania decyzji i planowania, a także pozwala na lokalizację 
głównych źródeł nieefektywności w wykorzystaniu posiadanego potencjału produkcyjnego.

Wprowadzenie
Celem badania procesów pracy w rolnictwie jest stworzenie racjonalnych podstaw właściwej organizacji 

pracy i produkcji. Stwarza to również możliwość wykorzystania nowoczesnego rachunku kosztów działań 
sterowanego czasem (TDABC – Time Driven Activity Based Costing) w zarządzaniu gospodarstwami rol-
niczymi. Według Kaplana i Andersona [2008] „Model TDABC symuluje rzeczywiste procesy, które służą 
wykonywaniu pracy w przedsiębiorstwie”. Organizacja pracy i czas jest niezwykle ważnym elementem 
działalności rolniczej, która na tle całej gospodarki narodowej wykazuje swoją specyfi kę. Istotą wyróżniania 
się działalności rolniczej jest biologiczny charakter prowadzonej produkcji i uzależnienie od środowiska 
naturalnego. Podstawą rachunku kosztów w rolnictwie są technologie (procesy) produkcji. Działalność w 
ramach gospodarstwa rolniczego defi niowana jest jako konkretna technologia pozyskiwania określonego 
produktu (aktywa biologicznego). W zakresie ekonomiczno-fi nansowym szczególnie istotne różnice wy-
stępują na etapie ewidencji prowadzonej na potrzeby rachunku kosztów i ustalania wyniku fi nansowego. 
Znalazło to swój wyraz w opracowaniu odrębnego Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 41 
„Rolnictwo”, regulującego zasady wyceny aktywów biologicznych według „wartości godziwej”. Jest to 
bardzo ważne ustalenie wymuszające inne spojrzenie na sporządzanie rachunku kosztów w rolnictwie.

Na potrzeby podejmowania decyzji i planowania, rachunek kosztów w rolnictwie nawiązuje do 
teorii ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. W literaturze ekonomiczno-rolniczej problemy 
rachunku kosztów oraz właściwego systemu rachunkowości na potrzeby zarządzania były podnoszone 
od bardzo dawna1. Ekonomiści rolni wyrażali przekonanie o niemożności bezpośredniego przeniesie-
nia zasad rachunku kosztów (ogólnie wyników) z działalności pozarolniczej (przemysłu i handlu) do 
rolnictwa. Główną przyczyną takiej sytuacji miał być „organiczny” charakter gospodarstwa rolniczego. 
Ścisłe wzajemne związki pomiędzy poszczególnymi działami, gałęziami i działalnościami produkcyjnymi 
uniemożliwiają bowiem dokładne określenie wielkości kosztów i przychodów z pojedynczej uprawy, 
czy też chowu lub hodowli zwierząt. W ostatnim okresie pojawiły się pierwsze próby wykorzystania w 
rolnictwie koncepcji rachunku kosztów stosowanych w innych branżach. Problemy adaptacji rachunku 
kosztów działań sterowanego czasem w rolnictwie przedstawił Kondraszuk [2010]. 

W artykule podjęto próbę przedstawienia zagadnień związanych z opracowaniem zasad właściwej 
organizacji pracy na bazie norm i normatywów poszczególnych działań (procesów) zgodnie z metodyką 
TDABC. Umożliwić to ma opisanie procesów pracy na poziomie gospodarstwa w postaci równań czasowych. 

*  Praca wykonana w ramach grantu badawczego nr 3688/B/H03/2011/40 p.t. „Rachunek kosztów w rolnictwie”.
1 Już pod koniec XVIII wieku, kiedy działalność rolnicza z form feudalnych zaczęła przybierać formy przedsiębiorstw, zaczęto 

negować dorobek tradycyjnej księgowości rolniczej, tzw. kameralnej, obliczającej wynik działalności dla całego gospodarstwa 
(księgowość pojedyncza, syntetyczna), na rzecz bardziej wyrafi nowanej księgowości kupieckiej (księgowość podwójna, 
analityczna), umożliwiającej obliczanie opłacalności oddzielnie dla poszczególnych działów, gałęzi i działalności. W systemie 
tym wynik dla całego gospodarstwa obliczano poprzez sumowanie wyników cząstkowych (tzw. księgowość podwójna).
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Równania te będą odzwierciedlać zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne (zasoby) przez poszczególne 
zabiegi wchodzące w skład wybranej technologii produkcji. Umożliwi to bezpośrednio i automatycznie 
na przypisanie kosztów utrzymania zasobów do wykonywanych działań. 

W artykule wykorzystano metodę analizy i syntezy jako podstawową metodę na etapie badań lite-
raturowych, natomiast na etapie wnioskowania, jako metodę badawczą wykorzystano metodę dedukcji. 

Normy i normatywy w modelu TDABC
Normy i normatywy wykorzystywane są do sporządzania preliminarzy prac, opracowywania budżetów 

i prac projektowych2. Obecnie ze względu na ich statyczność bardzo często występuje istotna różnica 
pomiędzy sporządzonym preliminarzem a rzeczywistym nakładem pracy w gospodarstwie. Wynika to z 
faktu, iż aktualnie dostępne normatywy nie odzwierciedlają zmieniających się warunków gospodarowania. 
Podstawą prawidłowo sporządzanych norm i normatywów pracy powinno być ustalenie konkretnych 
uwarunkowań technologicznych, produkcyjnych i przestrzennych analizowanego gospodarstwa. Ważne 
jest również uwzględnienie sprawności psychofi zjologicznej rolnika i pracujących w gospodarstwie 
członków rodziny. Jest to element bardzo ważny, który w wielu przypadkach decyduje istotnie o efek-
tywności wykorzystania posiadanych zasobów.

Występujących problemów nie można zawęzić jedynie tylko do rozpoznania i kwantyfi kacji uwa-
runkowań i czynników ludzkich, lecz także należy sformalizować sposoby ich pomiaru i określić algo-
rytmy przetwarzania danych pierwotnych. Celem prowadzonych rozważań metodycznych oraz badań 
empirycznych pracochłonności, czasochłonności i nakładochłonności jest przyjęcie takiego rozwiązania 
szczegółowego, jakie jest konieczne do skutecznego prowadzenia racjonalizacji pracy i procesów produk-
cyjnych z organizacyjnego i ekonomicznego punktu widzenia. Właściwa organizacja procesów pracy jest 
podstawą efektywnego pod względem ekonomicznym wykorzystania posiadanego potencjału produk-
cyjnego. Jest to możliwe wtedy, gdy zostanie przyjęta taka szczegółowość rozłożenia i zmierzenia czasu 
pracy, które pozwolą na ustalenie związków funkcjonalnych, umożliwiających uwzględnienie szerokiej 
gamy czynników mających wpływ na procesy pracy. Prowadzić to ma do dostosowania normatywów 
do różnorodnych warunków pracy i produkcji w konkretnym gospodarstwie. Jest to szczególnie istotne 
w indywidualnym gospodarstwie, gdzie występuje różnorodność warunków produkcyjno-technicznych, 
organizacyjnych i ludzkich. Różnice te muszą być wzięte pod uwagę, aby obliczone normy i normatywy 
mogły być wykorzystywane do podejmowania właściwych decyzji.

Metody mierzenia czasu pracy oraz ustalania norm i normatywów traktujących zabieg (podstawowy 
element składowy procesu pracy) jako niepodzielną jednostkę są ogólnie znane. Powinniśmy dążyć do 
ułożenia w sposób logiczny przebieg realizowanych przez gospodarstwo procesów, tak aby móc w przej-
rzysty sposób budować równania czasowe. W tym celu należy wykorzystać metodę czasów cząstkowych, 
tworzących podstawy do ustalenia czasu pracy i zaangażowania posiadanego potencjału produkcyjnego. 

Funkcje czasu pracy prowadzą do zrozumienia siły związków przyczynowo-skutkowych oraz umoż-
liwiają zwiększenie stopnia szczegółowości i dokładności analizowania i planowania procesów pracy. 
Pozwalają ustalić matematyczne związki i siły wzajemnego powiązania między nakładem czasu, a wa-
runkującymi go czynnikami. Każda zmiana wielkości określonego czynnika w procesie pracy wpływa 
na zaangażowany czas i zapotrzebowanie na zdolności produkcyjne zasobów. 

To podejście pozwala na zwiększenie zakresu dokładności w przeciwieństwie do stałych (statycznych) 
wielkości czasu przyjmowanego bezpośrednio z katalogu. Jeśli nie będzie brany pod uwagę pełny wachlarz 
czynników warunkujących przebieg pracy, a więc nie tylko wydajność techniczną maszyn, lecz także 
warunki w miejscu pracy, czynniki ergonomiczne (zachowanie się człowieka w środowisku pracy) oraz 
inne uwarunkowania organizacyjne, to będzie się stosować normatywy, ale ich przydatność w praktyce 
będzie znikoma. Jeśli chcemy przybliżyć się do rzeczywistości i potrzeb praktyki, tzn. opracowywać 
właściwe wielkości normatywne, dla konkretnych warunków, to powinniśmy zmienić podejście do 
dotychczasowych metod opracowywania normatywnych wielkości, preliminowania, organizowania i 
oceny pracy w konkretnym gospodarstwie. 

Metodą badawczą, która obejmuje tak szeroki zakres zagadnień, jest pełne studium pracy w rolnic-
twie opracowane przez Żuka [1986]. Według Manieckiego i Żuka [1973]: „zadaniem studium pracy jest 
dostarczenie, zależnej od złożoności badanego problemu, wystarczająco dokładnych i szczegółowych 
danych dotyczących:
 – rodzaju, celu i rozmiaru pracy,
 – warunków środowiskowych, w jakich praca się odbywa,
 – stosowanych maszyn, urządzeń i narzędzi,
 – przebiegu procesów pracy i produkcji,

2 Książkowym zbiorem norm i normatywów w Polsce był „Katalog norm i normatywów” wydany przez SGGW w 1991 roku.
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 – wielkości nakładów pracy ludzkiej i uprzedmiotowionej w technicznych środkach pracy na poszcze-
gólne czynności i na cały proces pracy (robotę),

 – fi zjologicznych i psychicznych reakcji pracowników na wykonywaną pracę i środowisko, w którym 
się praca odbywa,

 – jakość wykonania pracy”.
W pracach wykonywanych za pomocą maszyn, poziom wydajności pracy jest warunkowany większą 

liczbą czynników niż w pracach ręcznych. Czas pracy, trwania poszczególnych czynności, zabiegów, 
operacji oraz przebieg pracy są warunkowane w dużym stopniu sprawnością i wydajnością stosowanych 
maszyn. Rośnie także znaczenie sprawności organizacyjnej i eliminacja zbędnych przerw w pracach 
drogimi maszynami ze względu na „koszty bezużyteczne”. 

Podstawą ustalania norm i normatywów pracy za pomocą funkcji czasu pracy jest podejście analitycz-
no-eksperymentalne [Żuk 1986]. Podejście to zmusza do wzrostu stopnia szczegółowości podziału całego 
procesu pracy (zadania roboczego) na analityczne elementy składowe, zwiększenia stopnia dokładności 
pomiarów i opracowywania wyników eksperymentalnych. 

W celu poprawnego ustalenia czasów cząstkowych niezbędne jest przestrzeganie następujących zasad: 
 – obiektem badanym jest zadanie robocze, ujmowane jako całość ze wszystkimi uwarunkowaniami 

(czynnikami), które decydują w określonym stopniu o poziomie nakładu lub zapotrzebowania na 
czas pracy,

 – zadanie robocze powinno być rozłożone na elementy składowe. Przebieg każdej roboty powinien być 
rozłożony na elementy składowe tak, aby była między nimi łączność funkcjonalna oraz, aby mogły 
one stanowić odrębną wielkość, możliwą do dokładnego zdefi niowania i ujęcia.
Zakres i stopień szczegółowości rozłożenia zadania roboczego zależą od rodzaju i stopnia oddzia-

ływania czynników warunkujących przebieg danej roboty (czynników biologicznych, technicznych, 
organizacyjnych, środowiskowych itp.). Odrębny element może być wydzielony wtedy, gdy warunkują 
go odmienne czynniki. Liczba elementów składowych może być różna, a tym samym i wielkość czasów 
cząstkowych (odcinkowych) jest zróżnicowana. Jest ona warunkowana siłą oddziaływania czynnika 
wpływającego. Jeśli się zmienia skład czynników wpływających, to należy wyodrębnić nowy element 
czasu. Osiągnie się w ten sposób próg, na którym każdy element czasu odcinkowego (cząstkowego) 
będzie warunkowany tym samym zestawem czynników. Liczba warunków będzie przejrzysta, a tym 
samym możliwa pełna kwantyfi kacja i formalizacja matematyczna. 

Po określeniu czynników warunkujących podział czasu roboczego na elementy składowe oraz 
rozłożeniu zadania roboczego na czasy odcinkowe, należy nakład czasu pracy przedstawić dla każdego 
odcinka czasu w postaci określonego wzoru, tzw. formuły (funkcji) czasu. 

Dla okresu warunkowanego przez wiele czynników rozmiar czasu należy ustalić na podstawie funkcji 
regresji. Dla prostych czynności można ustalić stałą wielkość czasu, a przy zależnościach stałych (tzn. dla 
tych, w których wraz ze wzrostem czynnika warunkującego o wielkość stałą, proporcjonalnie wzrośnie 
czas) zapisać w postaci zależności liniowej. Całkowity czas na zadanie robocze ustala się na podstawie 
sumy wszystkich czasów cząstkowych. 

Czasy cząstkowe są uniwersalnymi elementami (cegiełkami) do budowy modeli organizacyjnych, 
a przede wszystkim organizacji pracy i wykorzystania potencjału produkcyjnego. Można je dowolnie 
agregować, aby tworzyć poprawne modele ilościowe i kosztowe, metodą TDABC dla każdych warunków 
na etapie planowania organizacji pracy i kosztów jej wykonania. 

Warunkiem zbudowania poprawnego modelu dla konkretnych sytuacji organizacyjnych jest prze-
strzeganie następujących przesłanek: 
 – model organizacyjny musi uwzględniać określoną sytuację i zakres uwarunkowań, 
 – modele cząstkowe muszą być ustawione hierarchicznie, tzn. tak, aby każdy kolejny krok prowadził 

logicznie do narastania czasu całkowitego, 
 – każdy model cząstkowy (np. zabiegu) musi gwarantować pełną przejrzystość przebiegu procesu 

pracy i produkcji, 
 – w modelu nadrzędnym (całościowym) należy dopuścić, aby modele cząstkowe były wymienne. 

Ustalone na podstawie równań czasowych wykorzystanie potencjału produkcyjnego powinno opierać 
się o jednoznacznie określone związki „przyczynowo-skutkowe”, dokładnie opisane i udokumentowane. Po 
uwzględnieniu tych okoliczności oraz przesłanek w opracowywaniu czasów cząstkowych, będzie możliwe 
odwzorowanie konkretnych warunków produkcji i właściwe przypisanie kosztów utrzymania zdolności 
produkcyjnych zasobów.

Należy pamiętać, że nakłady robocizny mierzone w robotnikogodzinach, które są ponoszone na po-
szczególne działalności produkcyjne, mogą być wzajemnie wymienne tylko wtedy, gdy zapotrzebowanie 
na pracę dotyczy tego samego okresu.
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Organizacja pracy w produkcji roślinnej 
W produkcji roślinnej najbardziej przydatne do celów organizatorskich (organizacji pracy, oceny i 

ustalania kosztów wykonania) są normy i normatywy sporządzane metodami analitycznymi. Do nich 
zaliczamy metody analityczno-eksperymentalne i metody analityczno-obliczeniowe. 

Praktycznie ustalenie norm pracy metodą analityczno-eksperymentalną przebiega w dwóch etapach. 
W pierwszym etapie na podstawie studium pracy zgromadzone są dane liczbowe i opisowe pozwa-

lające na rozłożenie całej roboty na elementy składowe oraz ustalenie czasów ich trwania w celu prze-
prowadzenia pełnej analizy poprawności organizacji i tempa pracy. Eliminuje się z dnia pracy czynności 
zbędne, wszelkie nieuzasadnione czasy oraz ustala się optymalne parametry sprawności technicznej 
maszyn i urządzeń. Dobiera się także uzasadnione technologicznie szybkości i szerokości robocze ma-
szyny głównej oraz sprawność techniczną i liczbę maszyn, a także urządzeń towarzyszących maszynie 
głównej. Na podstawie oceny stopnia uciążliwości pracy wprowadza się także określone przerwy stałe 
i zmienne fi zjologicznie uzasadnione. W skład czasu normatywnego wchodzą tylko i wyłącznie czasy 
organizacyjnie, technicznie i fi zjologicznie uzasadnione. Wszelkie czasy niemające logicznego uzasad-
nienia powinny być wyeliminowane. 

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie wskaźników eksploatacyjnych maszyn, a więc szybkości i 
szerokości roboczej lub też innych parametrów eksploatacyjnych. Określa się także optymalny czas 
oraz kolejność wykonywania poszczególnych czynności wchodzących w skład zabiegu lub operacji. W 
rezultacie pełnego studium pracy uzyskuje się niezbędne dane do obliczenia normy technicznie, organi-
zacyjnie, a więc technologicznie oraz fi zjologicznie uzasadnionej. Poprawnie ustalona norma, spełniająca 
wszelkie wymagania, daje podstawę do właściwego obliczenia czasu pracy i kosztów zaangażowania 
potencjału produkcyjnego w realizację konkretnego zabiegu.

Normy pracy można także ustalać metodą analityczno-obliczeniową. Postępowanie w tej metodzie 
odbywa się w zasadzie w odwrotnej kolejności niż w metodzie analityczno-eksperymentalnej. Metoda ta 
polega na dochodzeniu do ustalenia czasu trwania poszczególnych czynności drogą obliczeń konkretnych 
wielkości, biorąc za podstawę określone wielkości normatywne (czasy cząstkowe), odpowiadające ściśle 
konkretnym warunkom, dla których jest ustalana konkretna norma. Wszelkie dane wyjściowe muszą 
być dopasowane do konkretnych warunków pracy, muszą zatem uwzględniać możliwe do osiągnięcia 
parametry techniczno-eksploatacyjne maszyn i urządzeń, sposób wykonywania pracy, czasy trwania 
poszczególnych czynności, długość dnia roboczego. Ustalenie normy w pracach polowych oblicza się 
w tej metodzie na podstawie następującego wzoru: 

N = br x Vr x a x Tc x 0,1 [ha/dzień pracy] 

gdzie: 
N – norma pracy, 
br – szerokość robocza maszyny głównej [m], 
Vr – prędkość robocza [km/h],
a – udział czasu głównego w czasie całkowitym dnia pracy, 
Tc – całkowity czas pracy w dniu [h],
0,1 – współczynnik umożliwiający bezpośrednie obliczenie normy wydajności pracy [ha/dzień ro-
boczy], gdy prędkość przyjmuje się w km/h, a szerokość roboczą w m. 
Do ustalenia normy pracy dla wszystkich prac w produkcji roślinnej, w których stosowane są okre-

ślone maszyny, niezbędne jest ustalenie podanych we wzorze parametrów. 

Organizacja pracy w produkcji zwierzęcej
Przy omawianiu podstaw organizacji i normowania prac w produkcji zwierzęcej należy zwrócić uwa-

gę na odmienność warunków tej produkcji w stosunku do produkcji roślinnej. Produkcja zwierzęca ma 
charakter ciągły i odbywa się w dłuższych okresach w niezmiennych warunkach. W związku z tym raz 
ustalone normy pracy (poprawnie z metodycznego punktu widzenia) mogą być stosowane w dłuższym 
czasie, bez konieczności ich zmiany. Ustalając normy pracy należy jednak uwzględnić wszystkie grupy 
czynników, które mają wpływ na pracochłonność obsługi zwierząt, a mianowicie: 
 – funkcjonalne rozwiązanie budynku inwentarskiego oraz budynków magazynowych i pomocniczych, 

a także wzajemne ich usytuowanie względem budynku inwentarskiego,
 – techniczne wyposażenie budynków inwentarskich i magazynowych, czyli sposoby mechanizowania 

poszczególnych grup czynności, 
 – kwalifi kacje pracowników i tempo prac,
 – organizację dnia i tygodnia pracy,
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 – gatunek i grupy zwierząt,
 – systemy chowu,
 – systemy utrzymania.

Ustalając normy pracy w produkcji zwierzęcej należy w każdym obiekcie inwentarskim ustalić 
konkretne dane do normowania i obliczenia kosztów zaangażowanego potencjału produkcyjnego za 
pomocną poprawnych metod umożliwiających uwzględnienie wszystkich zależności występujących w 
konkretnych warunkach procesu produkcyjnego w produkcji zwierzęcej. 

Podsumowanie
Biologiczny charakter produkcji rolniczej i wzajemne związki poszczególnych działalności (orga-

niczny charakter gospodarstwa) stwarzają bariery dla rozdzielania kosztów pośrednich (ogólnoproduk-
cyjnych i ogólnogospodarczych). Prawidłowa organizacja pracy oparta o normy i normatywy, pozwala na 
obliczenie właściwego zaangażowania środków pracy (maszyn i urządzeń) w działalności produkcyjnej 
oraz obciążenie poszczególnych czynności (zabiegów) kosztami utrzymania posiadanego potencjału 
wytwórczego. W ten sposób możemy dokonać rozliczenia dużej puli kosztów pośrednich na działalności 
produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Wydaje się, że podejście oparte na koncepcji TDABC daje solidne podstawy do opracowania 
nowoczesnego systemu rachunku kosztów w rolnictwie. Będzie on zorientowany na pomiar kosztów 
procesów zarządzania operacyjnego i maksymalizowanie zysku w krótkim okresie (rok gospodarczy), a 
także na tworzenie właściwego potencjału w gospodarstwie do generowania dochodu oraz zachowanie 
konkurencyjności w długim okresie (trwały/zrównoważony rozwój).
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Summary
The article presents chosen problems of organization work process for the purpose of the time driven activity 

based costing in agriculture. Comparing to the entire economy, agricultural sector has its own specifi cs, which comes 
from its biological character of production and dependency on the natural environment. The biological processes 
and plant or animal physiology decide about the character of production. Human should only create an appropriate 
conditions for plant and animal development. Production is organized in a form of breeding and cropping activities, 
which enforce growth of animals. For the purpose of cost account on the level of decision making and planning, it 
is necessary to set up the appropriate norms and normatives for particular activities. It is also extremely important 
element of the time driven activity based costing. 
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