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Transport jest jednym z ważniejszych czynników intensyfikacji produkcji rol
niczej. Przestrzenny charakter produkcji i systematyczny wzrost powiązań gospo
darstw rolnych z rynkiem decyduje o roli transportu i jego skali. Wiąże się to 
przede wszystkim ze wzrostem towarowości produkcji, a tym samym masy przewożonych 
produktów. Transport rolniczy charakteryzuje duża różnorodność i rozproszenie ła
dunków, sezonowość przewozów oraz zróżnicowany poziom mechanizacji. 

Organizowanie transportu usługowego jest w pewnej mierze kontynuacją społecz

nego podziału pracy. Jej wyrazem jest m.in. tworzenie wyspecjalizowanych jedno

stek świadczących usługi transportowe gospodarstwom rolnym. Wzrost kosztów mater
ialnych produkcji rolniczej, w tym także transportu, wymaga efektywnej organiza
cji obsługi transportowej ze względów ekonomicznych i społecznych. Usługi transpo
rtowe stanowią 8,1% ogólnej ilości usług produkcyjnych świadczonych dla rolnictwa. 

Gospodarstwa indywidualne realizują zadania przewozowe, wykorzystując własne 

lub wynajętę środki przewozowe. Przeciętny poziom udziału obcych środków transpor

towych w przewozach wynosi 15-19%. Największy udział w transporcie zewnętrznym 

osiągnęła odstawa, przede wszystkim buraków cukrowych oraz ziemniaków do : punktów 
skupu. Oprócz tych ładunków, w transporcie usługowym znaczną pozycję stanowią ma
teriały budowlane i wysłodki (przewóz do gospodarstw) oraz obornik (przewóz pod
czas nawożenia). Z usług transportowych w największym stopniu korzystają gospo
darstwa małe - do 5 ha użytków rolnych. Wiele z nich nie posiada własnej siły po
ciągowej (koń lub ciągnik) ani innych środków transportowych. W podstawowych tech

nologiach usługowo wykonuje się tu średnio ponad 50% przewozów [2]. 
W systemie usług produkcyjnych dla rolnictwa znaczny jest udział usług świad

czonych przez jednostki_ gospodarcze kółek rolniczych (28,5%). Dotyczy to zwłasz-
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cza usług mechanizacyjnych (prace rolnicze i transport), których udział wynosi 

72,3%. Głównym zadaniem kółek rolniczych jest wprowadzanie postępu do produkcji 

rolniczej oraz troska o jej wzrost. Zadan-ie to kółka rolnicze realizuję poprzez 

rozwijanie wszechstronnej działalności w dziedzinie produkcyjnej obsługi rolni

ctwa (mechaniz·acJa uprawy gleby i zbioru plonów, d1emizaają rolnictwa itp.), 

usług przemysłowych, instalacyjno-budowlanych i transportowych. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień zwięzanych z pro

blematykę rozwoju usług transportowych świadczonych przez spółdzielnie kółek rol

niczych (SKR). Głównym zaś podmiotem omawianych zagadnień jest transport świad

czony na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej w latach 1982-19B4. Usprawnie

nie transportu w rolnictwie, jak i całej gospodarce żywnościowej w znacznej bo

wiem mierze zależy m.in. od wprowadzenia nowych rozwięzań organizacyjnych i rozbu

dowy potencjału SKR. Jest to o tyle istotne, że w systemie transportowej obsługi 

rolnictwa usługi świadczone przez SKR stanowię 37,7%. 

W kółkach rolniczych i ich jednostkach gospodarczych, w miarę wzrostu majętku 

zespołowego, zmieniały się formy organizacyjne, zakres działalności gospodarczej, 

rozszerzał się także asortyment usług oferowanych rolnikom i innym odbiorcom. Spo

wodowało to przejście organizacji kółek rolniczych na spółdzielcze zasady działal

ności i zastosowanie nowego modelu przedsiębiorstwa prowadzęcego działalność pro

dukcyjno-usługowę, tj. spółdzielni kółek rolniczych. Zdecydowana liczba SKR pow

stała w latach 1974/75. Spółdzielnie te stanowię typ wielobranżnwego spółdziel

czego przedsiębiorstwa usługowo-produkcyjnego obejmujęcego swoję działalnością 

teren całej gminy. Do głównych zadań tego terenu należy: 

- intensyfikacja i modernizacja techniczna rolnictwa indywidualnego poprzez 

rozwijanie usług produkcyjnych, takich jak: prace polowe i sprzęt płodów rolnych, 

kompleksowe usługi agrochemiczne, transport płodów rolnych i środków produkcji, 

naprawa maszyn i narzędzi oraz rozszerzanie usług techniczno-warsztatowych, robót 

remontowo-budowlanych, instalacyjnych; 

- rozwijanie działalności na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych, oświa

towych, kulturalnych i zaspokajanie innych potrzeb ludności wiejskiej. 

W strukturze wewnętrznej SKR wyróżnia się wyspecjalizowane zakłady do prowa

dzenia określonej działalności gospodarczej, które w zależności od potrzeb mogę 

mieć na terenie poszczególnych wsi stałe punkty usługowe lub filie. W typowym mo

delu SKR powołuje •się zakłady: usług mechanizacyjnych, usług agrochemicznych,tran

sportowych, warsztatowych oraz remontowo-budowlanych. Spółdzielnie kółek rolni

czych prowadzę swoję działalność w ramach ogólnie obowięzujęcych mechanizmów przy

jętych w reformie gospodarczej. SKR pracuje na pełnym, a jej zakłady na ograniczo

nym rozrachunku gospodarczym. 
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Poziom usług produkcyjnych, w tym także transportowych, zależy od potencjału, 

organizacji i funkcjonowania poszczególnych spółdzielni. Na zróżnicowanie poziomu 

działalności usługowej maję wpływ takie czynniki, jak: wielkość bazy materialno

technicznej i techniczne uzbrojenie pracy w SKR, wielkość spółdzielni i zasięg 

jej działania, liczebność i zasięg działania zakładów usługowych, kwalifikacje i 

wynagrodzenie pracowników, finansowe zainteresowanie SKR działalnościę usługowę i 

opłacalność świadczenia przezeń usług polowych. Czynniki te wywieraję wpływ nie 

tylko na ilość, lecz również i na jakość oraz strukturę rodzajowę świadczonych 

usług. 

Na dzień 31 grudnia 1984 r. w kraju działalność gospodarczę 

SKR (w porównaniu z rokiem 1982 przybyło 22 spółdzielnie - 1,1%) 

16 443 punkty usługowe (zakłady i punkty usług mechanizacyjnych), 

prowadziło 1939 

posiadajęcych 

zatrudniajęcych 

niezbędnę kadrę pracowników bezpośrednio produkcyjnych, w tym 75,3 tys. traktorzy
stów. Dysponowały one majętkiem trwałym o wartości 238,0 mld zł (w porównaniu z 

rokiem 1982 następił w wyniku przeszacowania wartości 2,5-krotny wzrost, a do 

1983 r. wzrost o 2,9%). W ogólnej wartości majętku cięgniki oraz maszyny i urzę

dzenia rolnicze stanowię ponad 50%. Zużycie majętku trwałego wynosi średnio w kra

ju 30,9%, w tym cięgników 63,7%. Średniri na jednę spółdzielnię przypada w kraju 
majętek trwały o wartości 122,8 mln zł, przy zróżnicowaniu od 48,1 mln zł w woj. 

bialskopodlaskim do 199,8 mln zł w woj . . bydgoskim. Wartość majętku SKR w przeli
ci~n:i.i.J rta 1 ha użytków rolnych w gospodarce chłopskiej wynosi 16,8 tys. zł (rys. 1). 

średnie zatrudnienie wynosi 84,2 osoby, w tym 38,8 traktorzystów1. 
Podstawowym kierunkiem usługowo-produkcyjnej działalności SKR jest wykonywa

nie zadań z zakresu mechanizacji rolnictwa (tab. 1). Podkreślenia wymaga jednak 

to, że w skali kraju udział przychodów z działalności mechanizacyjnej w przycho

dach ze sprzedaży usług, produkcji i towarów zmalał z 57,8% w 1982 r. do 54 18% w 
1984 r., a usług dla ludności analogicznie z 32,7% do 26,9%. Oznacza to, że w oma

wianym okresie następił znaczny spadek zapotrzebowania na usługi ze strony rolni

ków indywidualnych od SKR. Wpłynęły na to, jak się wydaje: 

- wzrost cen usług mechanizacyjnych w wyniku znacznej likwidacji dotacji, 

- lepsze wykorzystanie przez rolników własnych maszyn i cięgników, 

- mniejsze zdolności usługowe SKR w rejonach gospodarstw małych obszarowo, w 

których występuje większy deficyt siły pocięgowej i małe zasoby maszyn rolniczych. 

Dość istotny wzrost udziału przychodów z remontów maszyn i produkcji warszta

towej ma swoje źródło przede wszystkim w podejmowaniu przez znacznę część spół

dżielni produkcji prostych maszyn i narzędzi rolniczych. 

1•bliczenia własne na podstawie danych KZRKiOR. 
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Rys. 1. Wartość majętku trwałego SKR na 1 ha UR 
(w tys. zł) 

w gopodarce chłopskiej 

Dochody ze sprzedaży zewnętrznej usług, produkcji 
i towarów w latach 1982-1984 

T a b e 1 a 1 

Wyszczegól- Wykonanie, mln zł Struktura % 
nienie 1982 1983 1984 1982 1983 1984 

Ogółem 97 365,9 126 730,2 150 790,6 100,0 100,,,0 100,0 
w tym: 

- działalność 
mechaniza-
cyjna 52 242,3 73 424,7 82 565,0 57,8 57,9 54,8 

- remonty ma-
szyn i prod. 
warsztatowa 7 545,6 11 364,0 16 084,7 7,7 9,0 10, 7 

2 ród ł o: obliczenia własne na podstawie danych KZRKiOR. 
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Stan ilościowy sprzętu w jednostkach gospodarczych 
kółek rolniczych w latach 1982-1984 

T a b e 1 a 2 

Udział sprzętu 
SKR w ilości Wyszczegól

nienie 1982 1983 1984 1982 = 100 sprzętu w gospo-
darce chłop-

skiej, % 

1982 1984 

Ciągniki rolnicze 88388 82715 77104 87,2 17,8 12,6 
Przyczepy 87180 97590 88960 102,0 36,1 35,4 
Samochody cięża-

rowe 
ogółem 11636 10221 9935 85,4 
w tym dostawcze 
(do 2. t) 7715 5601 6317 81,9 

t ród ł o: obliczenia własne na podstawie danych KZRKiOR oraz Rocznika Sta
tystycznego 1985, GUS. 

Jak już wspomniano, na ilość świadczonych przez SKR usług produkcyjnych ma 
wpływ wyposażenie spółdzielni w podstawowe maszyny i narzędzia rolnicze. Stan po
siadania środków do realizacji przez SKR zadań w zakresie transportowej obsługi 

rolnictwa i go~podarki żywnościowej w latach 1982-1984 ~legł istotnym zmianom 
( tab. 2). 

Z przytoczonych danych wynika, że w omawianym okresie w spółdzielniach kółek rolni

czych nastąpił znaczny spadek liczby ciągników i samochodów ciężarowych. Jest to wyni

kiem zarówno zmniejszanych zakupów nowego sprzętu (malejące przydziały), nie pokrywa

jących kasacji sprzętu zużytego, mniejszego zakresu inwestycji, a także coraz czę

stszych przypadków wyprzedaży maszyn i urządzeń mało wykorzystywanych w usługach 

i produkcji bądź nadmiernie wyeksploatowanych. Za takim rozwiązaniem przemawiają 

w~ględy ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy gospodarczej. Każda bowiem SKR 

dąży do obniżki kosztów wynikających z utrzymywania mało wykorzystywanego lub 

zbyt wyeksploatowanego sprzętu. Ponadto wiele przeszkód spowodowanych kryzysem 
gospodarczym (brak części zamiennych i podzespołów, akumulatorów i ogumienia) 

uniemożliwiało utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej posiadanego sprzętu. 

Jednocześnie wzrost kosztów remontów oraz wysokie roczne odpisy amortyzacyjne zmu

szały jednostki gospodarcze kółek rolniczych do wycofania z działalności znacznej 

ilości sprzętu. 

W omawianym okresie obserwuje się także spadek potencjału transportowego SKR 

w porównaniu z potencjałem indywidualnych gospodarstw rolnych. Od kilku bowiem lat 

systematycznie wzrasta wyposażenie techniczne indywidualnego rolnictwa. Z danych 
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sprawozdawczych CZS „SCh" i Zrzeszenia PHSR „Agrarna" wynika, że udział sprzedaży 

dla rolników w ogólnej sprzedaży cięgników dla rolnictwa wzrósł z 41,6% w 1975 r. 

do 82,7% w 1984 r. Dość szybki wzrost wyposażenia technicznego gospodarstw indy

widualnych wpłynęł na zmniejszenie udziału SKR w transportowej obsłudze rolnictwa. 

Należy również zaznaczyć, że będęce w dyspozycji SKR samochody ciężarowe (63,6% o 

ładowności do 2 t) nie odgrywaję większej roli w świadczonych przezeń usługach 

transportowych. Znaczna ich większość służy bowiem,z uwagi na niedostateczne wypo

sażenie SKR1 za samochody zaopatrzenia i pogotowia techniczneg~. 

T a b e 1 a 3 

Średnia liczba godzin pracy efektywnej w przeliczeniu 

Wyszczegól
nienie 

Razem 
w tym: 

prace rolnicze 
transport na 
rzecz rolnictwa 
i gospodarki 
żywnościowej 

transport poza -
rolniczy 

na jeden cięgnik oraz ich struktura 

Średnia liczba 
godzin 

1982 1984 

916 

328 

303 

285 

1096 

319 

354 

423 

1982 = 100 

119, 7 

97,3 

116,8 

148,4 

Struktura,% 

1982 1984 

100,0 100,0 

35,8 29,1 

33,1 32,3 

31,1 38,6 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych KZRKiOR. 

Zmiana 
w punk
tach w 
stosun-

ku do 
1982 r. 

X 

- b)7 

- 0,8 

+ 7 ,'j 

Zarówno dla rolnictwa i kompleksu gospodarki żywnościowej, jak i dla poszcze

gólnych usługobiorców, istotne znaczenie ma analiza struktury usług wykonywanych 

przez jednostki gospodarcze kółek rolniczych. Daje ona bowiem odpowiedź na pyta

nie, z jakich usług i w jakiej skali odbiorcy mogę korzystać. Za podstawę anali

zy przyjęto liczbę godzin pracy cięgników w cięgu roku i ich strukturę (tab. 3). 

Przedstawione dane potwierdzaję dużę przewagę usług transportowych w działal

ności SKR, bowiem 70,9% czasu pracy cięgników angażuje się w prace transportowe. 

Należy dodać, że w skali kraju w omawianym okresie następił znaczny przyrost licz

by godzin przepracowanych w transporcie z 64,2% do 70,9%, przy niewielkim spadku 

(0,8 pkt.) udziału transportu rolniczego. Zwraca również uwagę znaczny udział prac 

pozarolniczych. Pomimo wielu zaleceń centralnych władz kółek rolniczych, aby je 

zmniejszać, utrzymuję się one na wysokim poziomie. Wydaje się, że wynika to głów

nie z zapotrzebowania na nie różnych jednostek działajęcych we wsiach i małych 
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T a b e 1 a 4 

Sprzedaż zewnętrzna usług (po pełnej cenie) przez 
SKR w latach 1982-1984 

. Wartość, mln zł Struktura 1 % 
Wyszczególnienie 

1982 1984 1982 100 1982 1984 

Ogółem 63229,5 97381,2 154 ,0 100,0 100,0 
w tym : 

przemysłowe 4701,8 8768,l 186,5 7,4 9,0 
budowlane 3598 , 7 7728,0 214,7 5,7 7,9 
rolnicze 28360,7 36577, 9 129,0 44,9 37,6 
transportowe 25321,6 39900,2 157,6 40,0 41,0 

źródło: obliczenia własne na podstawie danych KZRKiOR. 

Zmiana 
w punk-
tach w 
stosun-

ku do 
1982 r. 

X 

+ 1,6 
+ 2,2 
- 7,3 
+ 1,0 

T a b e 1 a 5 

Sprzedaż usług dla ludności po pełnej cenie przez 
SKR w latach 1982-1984 (bieżęce ceny realizacji) 

Wartość , mln zł Struktura, % 

Wyszczególnienie 
1982 1984 1982 = 100 1982 1984 

Ogółem 31829,9 405B9, 7 127,5 100,0 100,0 
w tym: 
przemysłowe 1636,0 Ll 96 ,B 134,3 5,1 5,4 
budowlane 334,4 295,7 B8,4 1,0 0, 7 
rolnicze 2606B ,9 337B4,l 129 , 5 B1 , 9 83,2 
transportowe 3756 ,1 4097,5 109,1 11,B 10,1 

ź ród ł o: obliczenia własne na podstawie danych KZRKiOR. 

Zmiana 
w punk-
tach w 
stosun-

ku do 
1982 r. 

X 

+ 0,3 
- 0,3 
+ 1,3 
- 1,7 

miastach; kółka rolnicze i ich jednostki gospodarcze pozostawały i pozostaję 

głównym uspołecznionym usługodawcę na terenach wiejskich. 

Znaczny udział usług transportowych w działalności SKR jest z wielu względów 
uzasadniony. Po pierwsze, wykonywanie prac transportowych daje zatrudnienie trak

torzystom przez cały rok, po drugie, struktura wyposażenia SKR w sprzęt wskazu

je na dość dobre ich przygotowanie do świadczenia tego rodzaju usług, a po trze

cie, na usługi te w dalszym cięgu zgłasza zapotrzebowanie znaczna część gospo

darstw indywidualnych. 
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Zmiany w zakresie wyposażenia SKR w sprzęt oraz w stopniu jego wykorzystania 

w zasadniczy sposób wpłynęły na wielkość i strukturę sprzedaży usług na zewnątrz 

jednostki (tab. 4). Sprzedaż ta (wraz z dotacjami) była wyższa w porównaniu z ro-

kiem 1982 o 54,0%, przy czym nastąpił znaczny spadek udziału usług rolniczych 
(7,3 punktu). Jest to wyniki_em, jak już wspomniano, wzrostu wyposażenia technicz

nego gospodarstw indywidualnych i spadku potencjału usługowego SKR. 

W świetle danych zawartych w tabelach 3 i 4 jednostki gospodarcze kółek rol

niczych wydają się wielkim przedsiębiorstwem transportowym w skali kraju. Podsta

wowym miernikiem rozmiaru i poziomu usług produkcyjnych SKR jest wartość usług 

dla ludności (tab. 5), których analiza nasuwa inne wnioski. Podstawową pozycję w 
strukturze usług SKR stanowią usługi rolnicze, których gŁównymiodbiorcami są go
spodarstwa indywidualne. Korzystają one w mniejszym zakresie z usług transporto

wych. Instytucje korzystają przede wszystkim właśnie z tego rodzaju usług [ 1]. 

Niepokój budzi jednak spadek udziału usług transportowych w strukturze świadczo

nych usług z 11,8% do 10,1%,tj. o 1,7 punktu. Można bowiem mieć wątpliwości, czy 

osiągnięty stopień wyposażenia rolnictwa indywidualnego w ciągniki rolnicze uza

sadnia tendencję do hamowania usług transportowych. Jeśli bowiem chcemy uzyskać 

rzeczywisty postęp w rozwoju produkcji oraz kooperacji poziomej i pionowej gospo

darstw, to nie osiągniemy tego celu bez przyspieszenia rozwoju obsługi transporto
wej. 

W ciągu trzech analizowanych lat nastąpiła, jak wyżej wykazano, zmiana struk

tury wypracowanych przez SKR godzin w ramach usług mechanizacyjnych na rzecz tran

sportu pozarolniczego. Biorąc jednak pod uwagę zmiany ilości sprzętu i stopień 

jego wykorzystania należy zauważyć dość istotne zmiany intensywności usług me

chanizacyjnych, mierzone nakładami pracy na poszczególne usługi (tab. 6). 

Przedstawione dane wskazują na zjawisko znacznego spadku ilości prac rolni

czych na rzecz usług transportowych świadczonych przez SKR. Szczególnie wyrażnie 

zwiększyła się nierolnicza część w transporcie mechanicznym wykonywanym przez 

SKR z 48,5% w 1982 r. do 54,4% w 1984 r. Równocześnie nastąpił niewielki (1,9%) 

wzrost liczby godzin wypracowanych w transporcie rolniczym. Przyczyną tego może 

być spadek zainteresowania rolników indywidualnych - szczególnie posiadających 

własne ciągniki - transportem ciągnikowym SKR. Spowodowało to również wzrost licz

by godzin wypracowanych w transporcie w przeliczeniu na jeden ciągnik z 588 w 
1982 r. do 777 w 1984 r., tj. o 3,2%, przy wzroście wykorzystania ciągników w oma-

wianych latach z 916 do 1096 godzin, tj. o 19,7%. W roku 1984 największa liczba 

godzin wypracowanych w transporcie w przeliczeniu na jeden ciągnik SKR miała miej

sce w woj. katowickim (1126 godz.), gdańskim (1098 godz.), m. krakowskim (1029 

godz.), legnickim (963 godz.), elbląskim (959 godz.) i bielskim (943 godz.). Naj-
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Liczba godzin pracy sprzętu SKR według rodzajów 
usług w latach 19B2-84 

Wyszczególnienie 

Ogółem 
w tym: 

prace roln:cze 
transport na rzecz 
rolnictwa i gospod. 
żywnościowej 
transport pozarolniczy 

Ogółem, 
mln godz. 

19B2 19B4 

B1,0 B4,5 

29,0 24,6 

26,B 27,3 
25,2 32,6 

Przeciętnie 
na 1 SKR, 
tys. godz, 

19B2 1982 1984 
= 100 

104,3 42,2 43,6 

B4,B i5,l 12,7 

101,9 14,0 14,1 
129,4 13,1 16,8 

t ród ł o: obliczenia własne na podstawie danych KZRKiOR. 

T a b e 1 a 6 

19B2 = 100 

103,3 

B4,1 

100, 7 
128,2 

niższa zaś w woj. krośnieńskim (457 godz.), bialskopodlaskim (4B2 godz.), Żamoj

skim (486 godz.), białostockim (520 godz.) i sieradzkim (573 godz.). W transpor

cie na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej najniższe wykorzystanie cięgni

ków wykazuję 1~cjewództwa: bialskopodlaskie (203 godz.), m. łódzkie (217 godz.), czę

stochowskie (222 godz.), st. warszawskie (237 godz.), rzeszowskie (241 godz.) i 

łomżyńskie (24B godz.), wobec 611 godz. w woj. wrocławskim, 526 godz. w woj. ra

domskim, 481 godz. w woj. gdańskim, 458 godz. w woj. legnickim, 444 godz. w woj. 

słupskim i 443 godz. w woj. włocławskim (średnia krajowa 354 godz.). Liczbę go

dzin w transporcie ogółem oraz w transporcie na rzecz rolnictwa i gospodarki żyw

nościowej w przeliczeniu na jeden cięgnik SKR w układzie wojewódzkim ilustruję 

rysunki 2 i 3. Na rysunkach tych widać wyraźnie, że województwa zachodnie chara

kteryzuję się wyższę liczbę godzin na jeden cięgnik SKR przepracowanych w trans

porcie niż województwa wschodnie i centralne. W podobny sposób rozmieszczona jest 

również wartość usług transportowych SKR w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych 

będących we władaniu indywidualnych gospodarstw rolnych. Województwa o małej licz

bie godzin transportowych przypadajęcych na jeden cięgnik maję równocześnie ni

skę wartość usług w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych. Rozpiętość w tym zakre
sie wynosi od 58 zł w woj. bialskopodlaskim, 77 zł w .woj. siedleckim, BO zł w 
woj. piotrkowskim i 90 zł w woj. kieleckim do 797 zł w woj; leszczyńskim, 1 07B zł 

w woj. wrocławskim i 1 115 zł w woj. bydgoskim (rys. 4). Jest to wynikiem w głów

nej mierze małego wyposażenia w majętek usługowy spółdzielni i niskiego wykorzy

stania posiadanego sprzętu. 
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Rys. 2. Liczba godzin w transporcie ogółem w przeliczeniu na 1 cięgnik SKR 

Doświadczenia praktyki prowadz~ do wniosku, że na ilość świadczonych przez 

SKR usług transportowych . wywieraję wpływ_ m.in. takie czynniki, jak: wielkość pro
dukcji rolniczej i wyposażenie techniczne gospodarstw oraz struktura posiadanej 

przez nie siły pocięgowej. Wpływ tych czynników na poziom świadczonych przez SKR 

usług transportowych obrazuje tabela 7. W tak ujętym przekroju . można zauważyć, 

iż wzrostowi wartości usług transportowych SKR w przeliczeniu na 1 ha użytków rol

nych w gospodarce chłopskiej w proporcjach 100: 198: 285: 442: 476: 850 to

warzyszy: 1) wzrost wielkości skupu wyrażajęcy się wskaźnikami procentowymi 100: 

127: 143: 183: 143: 182; 2) wzrost zasobów siły pociągowej w gospodarstwach 

w stosunku 100 : .12-9 : 145 : 193 : 186 : 178. A więc występuje tu dodatnia zależ

ność pomiędzy wielkością produkcji rolniczej a wielkościę świadczonych usług 

transportowych. Trzeba także zaznaczyć, że w miarę przechodzenia do rejonów o wyż_ 

szej intensywności usług spada ich efektywność mierzona wielkością sprzedaży w 



USŁUGI TRANSPORTOWE 5WIADCZDNE PRZEZ SPÓŁDZIELNIE KÓŁEK ROLNICZYCH 127 

C:J] 203-271 

[II] 272-339 

[[]] 340-407 

ITII] 408-475 

ITIIIIIIIl 4 76-543 

ii!!!!! powytej 543 

Rys. 3. Liczba godzin w transporcie rolniczym w przeliczeniu na 1 cięgnik SKR 

jednostkach zbożowych, przypadajęcę na 1000 zł wartości usług transportowych SKR 

ze 131,5 j.zboż. do 28,3 j.zboż.; rośnie natomiast usługochłonność produkcji to
warowej z 7,60 zł do 35,40 zł na 1 jedn.zboż.skupu. Można zatem wysnuć wniosek, 
że czynnikiem decydujęcym o wielkości usług transportowych SKR pobieranych przez 

gospodarstwa jest poziom ich produkcji rolniczej. Wyższa produkcja rolnicza wy

maga bowiem większych nakładów pracy uprzedmiotowi8nej, w tym również usług tran

sportowych i własnej siły pocięgowej rolników (głównie mechanicznej). 

Zasadniczy wpływ na intensyfikację produkcji rolniczej, szczególnie w gospo
darce indywidualnej, maję przewozy w zakresie: 

dostaw nawozów mineralnych i wapna nawozowego, 

- dostaw środków ochrony roślin, 
- transportu ziemiopłodów i przetworów produktów rolnych. 
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Rys. 4. Wartość usług transportowych SKR na l ha UR w gospodarce chłopskiej (w zł) 

Począwszy od 1976 roku w zaopatrzeniu rolnictwa w nawozy wapniowe poważną ro
lę, zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Ministrów nr 38/75 z 14 lutego 1975 r., 

odgrywają jednostki gospodarcze kółek rolniczych (tab. 8). 

W roku 1984 pozysk ~awozów wapniowych prowadzony był przez SKR z 34 źródeł lo
kalnych, z tego z 21 kopalni kredy jeziornej, 2 zakładów przemiału wapieni i 11 

źródeł odpadów przemysłowych. Ponadto jednostki gospodarcze kółek rolniczych od

bierają i dostarczają wapno defekcyjne z 76 cukrowni w 37 województwach. Lokali

zacja źródeł pozysku oraz przyjęcie określonego promienia dowozu (120 km, a dla 

wapna defekacyjnego 45 km) warunkuje kierunki dostaw do poszczególnych rejonów. 

Pozyskiwane wapno kierowane jest do 45 województw. W związku z wyczerpywaniem się 

niektórych złóż lokalnych wapna zachodzi konieczność intensyfikacjipozysku z po
zostałych źródeł oraz uruchomienia nowych. 



T a b e 1 a 7 

Wielkość usług transportowych świadczonych przez SKR a produkcja rolnicza i wyposażenie 
techniczne gospodarstw w 1984 r. wg grup województw 

Powierz- Siła Stopień Trans-
chnia pacią- zmecha- porto-

War- UR na gowa nizowa- chłon-
tość Udział Liczba Liczba Udział Skup 1 cięg- na nia si- ność 

Grupy woje- usług usług godzin Udział godzin trans- na nik w 100 ha ły po- produk-
wództw wg Liczba tran- trans- tran- trans- tran- portu 1 ha gospo- UR - cięgo- cji to-
wartości woje- spor- porto- sportu portu sportu rolni- ,UR darst- jed- wej w wara-
ysług tra- wództw towych wych ogółem w go- rolni- czego - je- wach nos- grupie wej -
nsporto- w gru- SKR, w usłu- na dzi- czego w go- dnos- indy- tki gosp•- zł usług 
wych SKR, pie zł/1 ha gach 1 cię- nach na 1 dzinach tki widu- prze- darstw transpor-
zł/1 ha UR w ogółem gnik ogółem cię- ogółem zbo- alnych, licze- indywi- towych 

UR gru- % SKR % gnik % żowe ha niowe dual- na 1 jed-
pie SKR nych nostkę 

% zbożowę 
skupu 

do-181 16 119 6,7 734 72,5 289 28,6 15,7 32,1 33,7 66,3 7,60 
182-304 13 236 8,6 765 70,8 346 32,1 19,9 25,6 43,5 75,3 11,83 
305-427 11 339 11,0 797 70,5 370 32,8 22,4 23,1 48,9 83,4 15,10 
428-550 4 526 9,9 822 68,9 412 34,6 28,7 16,5 65,1 89,1 18,31 
551-673 2 566 14,8 851 74,2 379 33,1 22,5 21,3 62,8 90,1 25,14 

powyżej 673 3 1012 18,4 802 67,8 477 40,4 28,6 17,0 60,1 88,2 35,40 

R a z e m 49 284 10,2 777 70,8 354 32,3 19,8 24,6 43,7 77,4 14,20 

ż ród ł o: obliczenia własne na podstawie danych KZRKi0R oraz Rocznika Statystycznego GUS 19B5 r. 
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T a b e 1 a B 
Udział SKR w zaopatrzeniu rolnictwa w nawozy wapniowe 

Wyszczególnienie 

Dostawy wapna przez SKR 
tys. ton 

Udział w. dostawach ogółem 
% 

Źródło: dane KZRKiOR. 

w latach 1982-1984 

1982 

3736,0 

57,0 

1983 

3267,0 

50,1 

1984 

3400,9 

50,7 

1982 = 100 

91,0 

X 

Organizacja pozysku i transportu wapna oraz świadczenie usług w zakresie wa
pnowania gleb uzależnione jest od stanu organizacyjnego SKR. W latach 1976-1980 

powołano około 300 specjalistycznych zakładów usług chemizacyjnych posiadających 

odpowiedni sprzęt oraz przygotowaną kadrę operatorów i traktorzystów. W pozosta

łych spółdzielniach zadanie to realizują zakłady usług mechanizacyjnych. Biorąc 

jednak pod uwagę konkretny wzrost produkcji rolniczej w kraju, konieczne wydaje 

się zabezpieczenie dostaw sprzętu specjalistycznego do pozysku i transportu wap

na dla SKR oraz usprawnienie organizacyjne usług w tym zakresie. 

Drugim ważnym czynnikiem wpływającym w sposób zasadniczy na intensyfikację 

produkcji rolniczej są przewozy i wysiew nawozów mineralnych. Realizacja tych za

dań przedstawiała się następująco: 

1982 r. - 329,4 tys.ton 

1983 r. - 281,9 " 11 

1984 r. - 241,3 " " 
Występujący znaczny spadek w tym zakresie wynika przede wszystkim z niedobo

rów masy towarowej oraz kilkakrotnego wzrostu cen nawożenia mineralnego. Ponadto 
poważnym niedociągnięciem przy szybkim przemieszczaniu nawozów jest brak odpo

wiedniego sprzętu za- i wyładunkowego, jak również brak technicznego wyposażenia 

magazynów. 

Procesy agrotechniczne wpływające na intensyfikację produkcji rolniczej wyma

gają nie tylko odpowiedniego nawożenia, lecz także wykonywania prawidłowych za

biegów ochrony roślin. W analizowanym okresie zabiegi ochrony roślin wynosiły: 

1982 r. - 2 765,3 tys. ha 
1983 r. - 3 378,3 11 11 

1984 r. - 2 416, 7 Ił tf 
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Obok konieczności wzrostu rozmiaru wykonywanych us~ug konieczne wydaje się □się

gnięcie znacznej poprawy ich jakości, a szczególnie terminowości i bezpieczeństwa 
przy stosowaniu środków oraz wykonywania usług pełnych (usługa+ środki) jako 

optymalnego rozwięzania z punktu widzenia interesu społecznego i odbiorców tych 

usług. Pozwoli to na: 

- odciężenie producentów od czynności zakupu i transportu środków, 

- wyeliminowanie niepotrzebnego składowania tych środków w magazynach GS i 

towarzyszęcego mu za- i rozładunku, 

- zmniejszenie strat masy towarowej pówstajęcych w transporcie i magazynowaniu . 
Największe zaangażowanie środków transportowych SKR na rzecz rolnictwa i gos

podarki żywnościowej następuje w sferze pr'Zewozu produktów rolnych i środków pro

dukcji. W roku 1982 SKR przewiozły łęcznie około 115 mln ton. Brak sprawozdawczo

ści z zakresu świadczonych przewozów nie pozwala na dokładne określenie ich wiel-

kości w 1984 r. Niemniej jednak bior.ęc pod uwagę znaczny spadek ilości środków 

transportowych, a z drugiej strony wzrost ich wykorzystania (por. tabele 2 i 6) , 

można szacunkowo przyjęć, że w roku ubiegłym SKR przewiozły około 120 mln ton. 

Doceniajęc społecznę i ekonomicznę rolę transportu SKR w tego rodzaju przewozach 

należy jednak podkreślić także negatywnę stronę tego przedsięwzięcia. Polega ona 

na tym, że w okresie III i IV kwartału każdego roku około 50% cięgników zatrudnio

nych jest przy organizacji transportu, co w dużym stopniu wpływa na opóźnienie 

usług w okresie pożniwnym i siewów jesiennych. Rozwięzanie tego ważnego problemu 

możliwe jest tylko wówczas, gdy w organizacji kółkowej będzie dostateczna liczba 

średniotonażowych pojazdów samochodowych, co pozwoli na wyeliminowanie z procesu 

przewozowego cięgników. Tezę tę potwierdzają pośrednio badania własne przeprowa
dzone w 9 gminach województwa siedleckiego wśród 294 rolników. Wynika z nich, że 

większość respondentów (67,3%) zamierza korzystać z usług transportowych świadczo
nych przez PKS i STW, a 18,2% z usług SKR. Jako główny motyw respondenci podaję 

większę szybkość i sprawność organizacyjną transportu samochodowego (73,1% odpo

wiedzi). 

Duży wpływ na organizację przewozu produktów rolnych i środków produkcji ma 

prawidłowa organizacja pracy punktów odbioru masy towarowej. Może to bowiem 
zmniejszyć przestoje pod czynnościami rozładunkowymi. Innym negatywnym zjawis-

kiem w tym procesie jest wadliwe rozmieszczenie punktów odbioru, co w poważnym 

stopniu wydłuża promień dowozu, a co za tym idzie, powoduje dużę ilość tzw. pusto

biegów. Rozwięzania wymaga także problem jakości dróg dojazdowych do znacznej 

liczby wsi, gospodarstw i pól. 

Pokazanie wyników eksploatacyjno-technicznych uzyskiwanych w procesie prze

wozowym oraz;kształtowanie się relacji ekonomicznych niemożliwe jest, jak ju ż 
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zaznaczono, ze względu_ na brak sprawozdawczości z zakresu świadczonych przez SKR 

usług transportowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem ekonomiczno-fi

nansowym SKR usługi transportowe świadczone są według cen umownych na podstawie 
kalkulacji własnej. Można stąd wnioskować, że są one opłacalne. 

Biorąc pod uwagę wielkość przewiezionej masy towarowej należy zauważyć, że 

SKR obok STW i PKS są najpoważniejszym przewoinikiem w kompleksie gospodarki żyw

nościowej. Proces przewozowy odbywa się jednak nie zawsze w sposób prawidłowy. 

Na ten stan rzeczy składają się czynniki zarówno o charakterze subiektywnym (np. 

organizacyjne), jak i niezależnym od SKR, a mianowicie: 

- duże rozproszenie środków transportowych (średnio w kraju na jedną SKR przy

pada około 5 samochodów i 40 ciągników), 
- sezonowość potrzeb przewozowych, 

- wykonywanie przewozów na dalekich odległościach w większości za pomocą cię-
gników, 

- brak dostatecznej ilości kadry. 

Konieczność intensyfikacji prQdukcji rolniczej [ 3 J stawia przed SKR zadania 

dalszego usprawnienia działalności transportowej. Celowi temu powinno służyć 

zwiększenie zdolności przewozowych SKR, które można osiągnąć przez: 

1) zwiększenie w SKR liczby samochodów średnio- i wysokotonażowych, pozwalają
cych na uzyskanie lepszych wskainików techniczno-eksploatacyjnych niż przy trak
cji ciągnikowej; 

2) niekorzystna relacja nakładów pracy żywej i udziału siły pociągowej szcze

gólnie w transporcie technologicznym (wewnętrznym) świadczy o braku postępu w 

mechanizacji prac przeładunkowych. Wynika stąd konieczność poprawy .nasycenia SKR 

w środki do mechanizacji procesu załadunków i rozładunków masy towarowej; 

3) rozwój pozysku i transportu nawozów wapniowych ze tródeł lokalnych wymaga 

zabezpieczenia niezbędnych dostaw sprzętu wydobywczego i transportowego ·oraz za
pewnienia niskoprocentowych kredytów bankowych na sfinansowanie nakładów inwesty

cyjnych; 

4) poprawa obsługi transportowej gospodarstw indywidualnych wymaga także od

budowy potencjału przewozowego poprzez zakup nowego sprzętu, zapewnienie większe

go wykorzystania ciągników i innych środków transportowych przez zapewnienie peł

nego frontu pracy, poprawę terminowości usług i zabezpieczenie wysokiej sprawnoś

ci technicznej. 

Dokonując podsumowania prezentowanych zagadnień można również sformułować 

wnioski natury ogólnej: 

1. Jednym z podstawowych czynników decydujących o ilości świadczonych usług 

przez SKR jest ich wyposażenie w sprzęt.•Uwzględniając wyższe wykorzystanie ma-
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szyn w zespołowym użytkowaniu, jednostki gospodarcze kółek rolniczych powinny uzy-

skać większe przydziały maszyn i urządzeń technicznych oraz korzystać z dogod-
nych warunków przy ich zakupie. 

2. Względy organizacyjne skłaniają do rozwijania usług transportowych przez 
SKR, gdyż zapewniają stabilizację kadry (zatrudnienie przez cały rok), a poza 

tym na usługi te jest w dalszym ciągu duże zapotrzebowanie ze strony 

indywidualnych. 
rolników 

3. Usługi transportowe SKR są istotnym czynnikiem wzrostu produkcji gospo

darstw indywidualnych. Regiony o wyższym nasyceniu transportem usługowym charak-

teryzują się wyższym poziomem produkcji towarowej. Istnieje jednak konieczność 

lepszego dostosowania form organizacyjnych do potrzeb rolników wynikających z 
odmiennych warunków. 
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A. KoJKyx 

TPAHCIIOP1HłB: YCJIYI'H PEAJIH3YEMHE KOOIIEPATHBAMM KPECrbflHCKHX KPY:lKKOB 

P e 3 ro M e 

B CTaThe paccMaTpHBaeTCR COCCTOHHHe pa3BHTHR TpaHcrropTHb!X yc-
xyr co CTOpOHW KoonepaTHBOB KpeCTbRHCKHX Kpy~KOB B rrepHOĄ 1982-
1ga4 rr. B $TOT nepHOĄ npOH30fflJIO 3HaąHTeJlbHOe CHHlKeHHe TpaHcrropTHO
ro noTeHl1H8Jla yKa3aHHHX KoonepaTHBOB, oco5eHHO B OTHOmeHHH HMeIO~ero
CA OCHameHH.ff. Ha ypoBeHb TpaHcnopTHł:IX yc."lf.yr KoonepaTHBOB KpeCTbJIHC
KHX KPYlKKOB OKa3!,JB8JOT B.IIHJ!HHe TaKae q;aKTOpH, KaK ypoBeHb ceJibCKOX0-
3HłfoTBeHHO~ npOĄyKI1HH X03RltCTB, TeXHHąecKoe 06opy,11.0BaHae H CTPYKTY
pa RMe~~e~CA THrOBO~ CHn~. Haa60.11ee HHTeHCHBHaR ,11.eRTeJlbHOCTb yKa3aH

r HhlX KOonepaTHBOB B o0.11acTH TpaHcnopTHb(X yc.11yr ,11..11.R: CeJibCl<Oro X03H:llcT
B8 npOHCXOĄHT B o6Jl8CTH TpaHCnop·ra CeJlbCKOX03.f.lłtCTBeHHb!X npo,11.yKTOB H 
cpe,11.CTB npOH3BO~CTBa, COCT8BJl.momero B 1984 r. OKOJlO 120 MJlH TOHH. 
Y.1tyt1meHHe TP8HCITOPTHOro o6cxylKHBQHHR e,11.HHOJIHąH~X KpeCTbRHCKHX X03-
A~CTB TpeOyeT noB~meHHR TpaHcnopTHOro noTeB~HaJla KOOnepaTHBOB, oco
~-HBO OTBOCHTeJlbHO OCHa~eHHH rpy30BliMH aBTOM06H~RMH, xapaKT8PH3YJO
IIUIMCR BhlCmHMH TeXHHI<0-3KCn.;ryaTa~HOHHblMH noKa3aTeJlJIMH, a TaI<JKe 3HaqH
T8Jl&Horo nporpecca B MexaHH3al\HH neperpyaoąH~x pa6oT. PaaBHTHe TpaH
cnopTHHX ~c:11:yr B.IIHSI8T IlOJIOllCHTeJlbHO Ha opraHH3a~HIO Ąe.R:TeJl&HOCTH KOO
nepaTHBOB KpecTbHHCKHX KpyJKKOB (cTa6HJlH3Q~HR Ka,IIJ)oB), Tor,11.a KaK no
Tpee5HOCTH B s·rOM aHĄe ycJ1.yr co CTOpOHbl KpeCTb.!l:H Bee elJle BhICOKHe. 
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A. Kożuch 

TRANSPORT SERVICES RENOEREO BY THE FARMERS'CIRCLES 
CODPERATIVES 

S u m m a r y 

The development of transport services rendend by cooperatives of farmers' 
circles in 1982-1984 is presented in the paper. A considerable drop of the tran
sport potential of the above cooperatives, particularly as regards the number of 
own equipment, took place in that period . Such factors, as agricultural produ
ction level of farms, technical outfit and structure of own traction power, af
fected the level of transport services. The cooperatives of farmers' circles we
re involved most strongly in transport services for'farms, connected with tran
sport of agricultural products and production means, comprising in 1984 about 
120 million tons . For an improvement of transport services for .private peasant 
farms an increase of the transport potential of the cooperatives mentioned, par~ 
ticularly by supply of trucks with highe~ technico-operational indices, and a con
siderable progress in mechanization of reloading works would be necessary. The 
development of ttansport services affects positively the activity of cooperati
ves of farmers' ·circles (stabili~ation of the staff), while the demand for the
se servi ces on the part of farms continues to be high. 


