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1. Pojęcie i zakres infrastruktury obszarów wiejskich 

Zadania stawiane przed rolnictwem polskim wymagaję odpowiednich warunków ich 

realizacji. Jednym z nich jest właściwa infrastruktura techniczna na obszarach 

wiejskich, w tym infrastruktura transportowa obszarów wiejskich. 
Pod pojęciem infrastruktury transportowej obszarów wiejskich rozumiem wszy

stkie elementy materialnej i organizacyjnej struktury systemu transportowego, zlo

kalizowanego i realizujęcego zadania transportowe na obszarach wiejskich, stawia

ne temu systemowi przez producentów rolnych, producentów artykułów rolno-spożyw

czych, jednostki organizacyjne handlowej i technicznej obsługi rolnictwa oraz 

obsługi socjalnej wsi. Elementy infrastruktury transportowej zawieram.in.schemat 
na rys. 1. 

Infrastruktura transportowa obszarów wiejskich ma głównie charakter sieciowy 

i jest ściśle powięzana z ogólnokrajowym systemem transportowym. Infrastrukturę 

transportowę obszarów wiejskich, podobnie jak infrastrukturę transportowę kraju, 

charakteryzuje ogólny niedorozwój w stosunku do przewidywanych, a nawet bieżęcych 
potrzeb. 

Poniżej podejmę próbę uzasadnienia tej tezy. W warunkach stwarzanych przez 

aktualnę infrastrukturę transportowę obszarów wiejskich przemieszczana jest okre

ślona masa przewozowa, różnymi środkami transportowymi, po sieci transportowej 

składajęcej się z dróg i punktów transportowych. Masa przewozowa, czynności ła

dunkowe i spedycyjne, czynności obsługowo-naprawcze środków transportowych - wszy-

* Materiał przekazany został do redakcji Zeszytów Problemowych w 1984 roku. 
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stko to składa się na pojęcie transportu rolnictwa, o którego zakresie, zdaniem 

noim, decydują podmioty gospodarcze zaangażowane i zlokalizowane w sferze rolni
czo-wiejskiej. Miejsce i zakres transportu rolniczego, określone z uwzględnieniem 
tych przesłanek, przedstawia schemat (rys. 1). 

Zgodnie z tym schematem transport rolnictwa obejmuje wszystkie gałęzie tran

sportu i wszystkie elementy infrastruktury transportowej,_służące zaspokajaniu po

trzeb transportowych producentów rolnych oraz jednostek organizacyjnych handlowej 

i technicznej obsługi rolnictwa w zakresie przewozu ładunków i pracowników w zwią
zku z ich działalnością produkcyjną. 

W związku z tym kilka uściśleń i ograniczeń: 

a) w układzie gałęzi transportu decydujące są przewozy wykonywane transportem 

jrogowym; pominę więc poniżej problematykę pozostałych gałęzi transportu, a za 

Junkt graniczny z transportem kolejowym przyjmę stację kolejową - tory ogólnego 

Jżytku; 

b) pojęciem transportu rolnictwa nie obejmę ważnego zagadnienia transportu w 
Jbsłudze socjalnej wsi, gdyż dominuje tu problematyka przewozu osób, a nie ładun
~ów; problematyka ta powinna być rozpatrywana na tle całego transportu osobowego 

traktowanego kompleksowo w skali całego kraju,, 

c) odrębnie, poza pojęciem transportu rolnictwa, proponuję rozpatrywać proble

natykę transportu przemysłu rolno-spożywczego, gdyż bardziej jest zbliżona do pro

Jlematyki obsługi transportowej wszystkich branż przemysłu. Obsługa transportowa 
zaopatrzenia tego przemysłu w surowce pochodzenia rolniczego, mająca ścisłe zwią

zki z obsługą producentów rolnych i jednostek handlowej obsługi rolnictwa, powin

na być rozpatrywana w ramach transportu rolnictwa w pełnych cyklach transporto

wych od producenta do odbiorcy tych surowców, bez względu na aktualną organizację 

obrotu, kompleksowo dla każdego ładunku. 

2. Zadania przewozowe rolnictwa i ich charakterystyka 

Dla tak określonego zakresu pojęcia transportu rolnictwa szacować można wiel

kość rocznych potrzeb przewozowych na około 0,7 mln ton w 19B5 roku, przy prze

ciętnej globalnej krotności przewozu masy towarowej równej 1,4. Wielkości te do

tyczą jedynie przewozów drogowych, realizowanych przez transport samochodowy (w 

tym ciągnikami rolniczymi) i zaprzęgowy. O skali tych przewozów może świadczyć to, 

iż są one większe niż wszystkie przewozy ładunków wykonywanych całym uspołecznio
nym transportem samochodowym. 

Przeprowadzenie szacunku potrzeb przewozowych było możliwe dzięki badaniom 

prowadzonym w latach 19B2-19B5 w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfi-
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kacji Rolnictwa na terenie woj. ciechanowskiego, olsztyńskiego i lubelskiego. Mię

dzy innymi ustalono w mniejszym lub większym stopniu dokładności: 
a) transportochłonność produkcji rolnictwa, określoną przeciętną wielkością 

ogólnych przewozów rolnictwa wynikajęcę z obsługi produkcji rolniczej; szacowana 

ona jest na 30-40 ton/ha UR w gospodarstwach uspołecznionych, zależnie od okresu 

i województwa, w których prowadzono badania, i 31-33 tony/ha UR w gospodarstwach 

indywidualnych. Na poziom wskaźnika transportochłonności w gospodarstwach indywi

dualnych ma raczej większy wpływ specjalizacja produkcji rolnej niż wielkość gos

podarstwa; 

b) struktura przewozów uwzględniajęca rodzaj przewożonych ładunków była zbli

żona w gospodarstwach o różnej powierzchni oraz znacznie zróżnicowana w gospodar

stwach o różnej specjalizacji produkcji. Agregujęc 26 ładunków lub grup podobnych 

do siebie ładunków w trzy duże grupy można stwierdzić, że przewozy w tonach pło

dów rolnych stanowiły 48%, produktów rolnych 31%, środków zaopatrzenia rolnictwa 

21%. Struktura przewozów uwzględniajęca okres wykonania przewozów cechowała się 

bardzo nierównomiernnym rozłożeniem przewozów w roku. W głównym szczycie przewozo

wym (sierpień-październik) przewoziło się ponad 50% wszystkich ładunków. Z wyjęt

kiem przewozów mleka i żywca wszystkie pozostałe ładunki były przewożone J~:onowo 

lub zależnie od ich pojawienia się na rynku; 

c) w gospodarstwach rolnych przewozy wewnętrzne, w dużej części technologiczne, 

stanowiły około 68%, przewozy zaś zewnętrzne z częścią technologicznych -pozosta

łe 32%. W podwórzu gospodarstwa powstawało 36% wszystkich potrzeb przewozowych; 

pole gospodarstwa było miejscem powstawania 47% potrzeb, a pozostałe 17% powstawa

ło na zewnętrz gospodarstwa, głównie w gminnej spółdzielni 11SCH 11 . Z nielicznymi wyję

tkami, nie stanowięcymi w ogólnej masie przewozowej więcej niż 12%, rolnik indy

widualny nie miał bezpośrednich zwięzków z przemysłem spożywczym; 

d) średnia odległość przewozu 1 tony wynosiła w 1983 r . w uspołecznionych go

spodarstwach rolnych około 10 km, w gospodarstwach indywidualnych - około 4 km, 

przy czym była tu bardzo zróżnicowana w przewozach poszczególnych ładunków (od 1 

do 22 km). W badaniach przeprowadzonych w 1985 r., w terenie zbliżonym do przyję

tego w 1983 r., średnia odległość przewozu 1 tony była już znacznie większa i w 

uspołecznionych gospodarstwach rolnych wynosiła prawie 30 km, w indywidualnych 

prawie 10 km. 

Przęciętna wielkość jednorazowej partii ładunku w gospodarstwach indywidual

nych (2,1 tony) wskazuje na znaczne rozdrobnienie zadań przewozowych, przy jedno

czesnych znacznych wahaniach dla poszczególnych ładunków i cyklów przewozowych 

(od 40 do 7900 kg). Dominujęcę formę ładunków była ich naturalna postać (luzem 

80%). 
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3. Sieć transportowa obszarów wiejskich 

Przewozy rolnictwa w przeważającej mierze odbywają się na drogach kołowych 

obszarów wiejskich, połączonych szeregiem punktów transportowych, zlokalizowanych 

na tych obszarach, wspólnie tworzących sieć transportową obszarów wiejskich. Za

soby dróg kołowych obszarów wiejskich stanowią w głównej mierze drogi drugorzędne 

i lokalne, drogi ~,iejskie i polne. Dla ruchu pojazdów rolnictwa nie tyle są istot

ne cechy geometryczne tych dróg, ile rodzaj nawierzchni: twarda ulepszona (bitu

miczna, betonowa, kostka kamienna, klinkier, płyty kamienno-betonowe), twarda nie

ulepszona (tłuczniowa, brukowana), gruntowa ulepszona (żwirowa, żużlowa, stabili

zowana chemicznie). Naciski osi dotychczas powszechnie stosowanych pojazdów w 

transporcie rolnictwa nie przekraczały 60 kN, ostatnio zaś wynoszą około BO kN. 

Większość sieci dróg kołowych obszarów wiejskich jest nie dostosowana do tych na

cisków. Jedoym. z kryteriów gęstości dróg kołowych obszarów wiejskich jest dostęp

ność jednostek osadniczych do sieci dróg o twardej nawierzchni, wynosząca 1 km, z 

założeniem pożądanego zmniejszenia do 0,7 km. Taką dostępność przy utrzymaniu obe

cnego rozmieszczenia wiejskiej sieci osadniczej zapewnia gęstość dróg o twardej 

nawierzchni, wynoszącą około 75 km/100 km2 powierzchni średnio w kraju. 

Wskaźnik ten szacuje się na około 45 km/100 km2, przy czym w poszczególnych 

regionach kraju występują _ jeszcze znaczne różnice, choć zmiany zachodzące w ostat

nich latach wskazują na przekpztałcenie układu dróg ze zdecydowanie nierównomier

nego na bardziej wyrównany. Ilustracją stanu i gęstości dróg obszarów wiejskich 

może być mapa inwentaryzacji sieci dróg jednej z badanych gmin woj. olsztyńskiego 

(gmina Janowiec Kościelny) opracowana przez zespół pracowników i studentów Akade

mii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, pod kierunkiem dr inż. arch. Waleriana Wie

rzchowskiego (rys. 2). 
Na stan punktów transportowych obszarów wiejskich składają się: 
a) stacje kolejowe PKP z torami ogólnego użytku, otwarte dla przesyłek kole

jowych producentów rolnych oraz jednostek handlowej i technicznej obsługi rolni

ctwa. Można powiedzieć, iż w wyniku wieloletnich działań władz kolejowych, zmie

rzających do ograniczenia ilości stacji otwartych z ekspedycją towarową przy li

niach normalnotorowych oraz zmierzających do likwidacji linii wąskotorowych - sieć 

stacji kolejowych jest zbyt rzadka, co pociąga za sobą angażowanie dużej ilości 

środków transportu drogowego do przewozów do i ze stacji kolejowych; 

b) punkty skupu różnych produktów rolnych, charakteryzujące się m.in.: pod

porządkowaniem organizacyjnym różnym podmiotom gospodarczym (nawet dla skupu tego 

samego ziemiopłodu),sezonowością , niskim wyposażeniem w urządzenia ładunkowe, zna

cznym zagęszczeniem w terenie (np. na terenie działania 63 gmin woj. lubelskiego 
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Rys. 2. Sieć drogowa w gminie Janowiec Kościelny 

znajdowało się w 1983 r. ponad 1 100 punktów skupu, w tym 310 sezonowych punktów 

skupu owoców). Dominujęcę formę jest dostawa do punktu skupu własnymi środkami 

transportowymi producentów rolnych, natomiast odbiór z gospodarstwa rolnego, 

szczególnie indywidualnego, jest rzadko spotykaną formę (zboże i żywiec); 

c) magazyny zaopatrzenia w środki produkcji producentów rolnych, w tym skła

dy opałowe, charakteryzujące się stosunkowo jednolitą organizację, np. w ramach 

spółdzielczości rolniczej „SCH", lecz cierpiące podobnie jak sieć skupu na sto

sunkowo małę mechanizację czynności ładunkowych. W przeważającej liczbie przypad

ków indywidualny producent rolny zabiera ładunek w magazynie na własny środek 

transportu, do rzadkości zaś należy dostarczenie ładunku do gospodarstwa; 
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Rys. 3. Mechanizacja prac ładunkowych w gospodarstwach rolnych oraz w jednostka~h 
technicznej i handlowej obsługi rolnictwa 

Rys. 4. Bilans przewozów w gninie 

d) własne magazyny zaopatrzeniowe uspołecznionych producentów rolnych oraz 

jednostek organizacyjnych handlowej i technicznej obsługi rolnictwa, charakteryzu

jące się zróżnicowanym obrotem towarowym pod względem asortymentowym oraz obsza
rem objętym tym obrotem, stymulujące potoki ładunków głównie między magazynami 
jednego podmiotu gospodarczego lub jednej organizacji, stosunkowo nieźle wyposa
żone w mechaniczne urządzenia ładunkowe; 

e) własne magazyny i składowiska zakładów produkcyjnych drobnego przemysłu 

rolno-spożywczego uspołecznionych producentów rolnych oraz jednostek organizacyj

nych handlowej i technicznej obsługi rolnictwa, charakteryzujące się zróżnicowaną 
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masę towarowę pod względem asortymentowym i wielkościę jednorazowej partii ładun

ku (masarnie, wytwórnie wód gazowych, piekarnie, wytwórnie materiałów budowlanych 
itp.); 

f) sklepy detaliczne i punkty usługowe, zlokalizowane na wsiach, charaktery-
zujęce się bardzo zróżnicowanym obrotem, wielkościę i asortymentem 
gdzie odbiór ładunku jest zawsze dokonywany przez zakupujęcego; wobec 

lansie potrzeb przewozowych występować powinna raczej jedynie obsługa 

wa przywozu; 

g) gospodarstwa rolne, których liczba 2,8 mln sama mówi za siebie. 

ładunków, 

tego w bi

transporto-

Wyposażenie tej sieci transportowej, w urzędzenia i różne środki techniczne, 
np. urzędzenia ładunkowe, łęczności telefonicznej powinno zapewniać niewygórowane 

warunki organizacji przewozów. Te skromne wymagania pozostaję jednak w sferze życzeń. 

O braku odpowiedniej ilości i jakości urzędzeń ładunkowych była mowa wyżej. Ilustra

cję tego zagadnienia mogę być dane z badań na terenie woj. ciechanowskiego, prze

prowadzonych w 1983 r. (rys. 3). Należy tu podkreślić, iż zwięzany z organizację 

przewozów i w pewnym zakresie substytucyjny w stosunku do transportu stan telefo

nii na obszarach wiejskich - charakteryzujęcy się ilościę ponad 200 tys. abonen-

tów telefonicznych, liczonych według adresów - jest niewystarczajęcy. Około 15% 

miejscowości wiejskich nie ma łęczności telefonicznej, około zaś 15% abonentów 

telefonicznych na wsi - łęczności całodobowej. 

Na sieci transportowej obszarów wiejskich odbywa się ruch pojazdów drogowych, 

głównie lokalny, co ~,ykazały szczegółowe badania na terenie typowo rolniczej gmi

ny (rys. 4). Przewozy te wykonywane były w 75% środkami transportowymi zarejestro

wanymi w gminie. 

4. Środki transportowe rolnictwa 

W dyspozycji producentów rolnych na kÓniec 1985 r. znajdować się będzie: 

- około 780 tys. cięgników rolniczych, z czego około 650 tys. w indywidual

nych gospodarstwach rolnych, które w około 50% globalnego czasu pracy zaanga~owa

ne sę w pracach transportowych; 
- około 620 tys. przyczep cięgnikowych (uniwersalne, samowyładowcze, objętoś

ciowe i rozrzutniki obornika, używane do różnych prac przewozowych), których licz

ba w gospodarstwach indywidualnych wynosi jedynie 0,62% stanu cięgników, zmusza

jęc do korzystania z wozów konnych; 
- około 100 tys. samochodów ciężarowych, w gospodarstwach indywidualnych głów

nie towarowo-osobowych i dostawczych, i to tylko w nielicznych gospodarstwach rol

nych. 
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Powyższe środki przewozowe indywidualnych producentów rolnych nie pokrywają 
dl potrzeb przewozowych, zmuszajęc do korzystania z zaprzęgów konnych oraz z 

opolistycznych usług spółdzielni kółek rolniczych (SKR), a w nieznacznym za

spółdzielni transportu wiejskiego (STW) lub prywatnych przewoźni-

~l<ćw. 
z W SKR, posiadajęcych około BO tys. cięgników rolniczych, około 30% godzin efe-

f ktywnej pracy cięgników jest przeznaczone na prace transportowe na rzecz rolni

f etwa i gospodarki żywnościowej, z czego jedynie kilka procent - na prace w gospo

f' darstwach indywidualnych. 
' "' STW świadczę prawie wyłęcznie usługi przewozowe jednostkom organizacyjnymspół-

;, dzielczości rolniczej 11SCH". Usługi przewozowe świadczone transportem samochodo-

. wym rolnikom indywidualnym należę do wy jętków. 

Usługi przewozowe nie wyczerpuję problemu usług transportowych. Równie isto

tne jak usługi przewozowe, sę usługi w zakresie prac ładunkowych i prac obsługo

wo-naprawczych środków transportowych. Te ostatnie w zasadzie poza POM i warszta
tami prywatnymi sę wykonywane we własnym zakresie gospodarstw. 

Szacuje się, że w skali kraju przewozy drogowe rolnictwa wykonywane są w 25% 

zaprzęgami konnymi, 60% cięgnikami rolniczymi, 15% samochodami. Szczegółowe bada

nia na terenie wspomnianej wyżej typowo rolniczej gminy wykazały, że zarejestro

wanymi w gminie środkami transportowymi przewieziono: zaprzęgami konnymi - 40% 

ładunków, cięgnikami rolniczymi - 59%, samochodami (nieomal wyłącznie dostawczymi 

i towarowo-osobowymi) - 1%, natomiast środkami transportowymi zarejestrowanymi w 

gminie i poza terenem gminy: 29% zaprzęgami konnymi, 45% cięgnikami rolniczymi, 

26% samochodami. Podobne, szczegółowe badania na terenie trzech gmin woj. cie

chanowskiego i woj. lubelskiego wykazały, iż w gospodarstwach indywidualnych 

udział środków trakcyjnych w przewozie masy towarowej wyniósł: cięgniki - 7B,5 

(w lubelskim - 75,9), koń - lB (22), samochód - 3,5 (3,0) procent. 

Udział koni w przewozach wyraźnie maleje w miarę wzrostu powierzchni gospo
darstw. Samochód ma ważęce znaczenie jedynie w przewozach gospodarstw o specja

lizacji ogrodniczo-warzywniczej. W badanych gospodarstwach uspołecznionych trzech 

gmin woj. ciechanowskiego cięgniki rolnicze przewoziły B9% masy towarowej, w 
czterech zaś gminach woj. olsztyńskiego 95%. 

W jednostkach organizacyjnych handlowej i technicznej obsługi rolnictwa cięg
niki rolnicze w zasadzie nie występowały. 

Dominujęcym środkiem transportowym rolnictwa jest cięgnik rolniczy, zespolo
ny bardzo często z wozem konnym, wobec ostrego deficytu przyczep cięgnikowych. 

Badania wykazały, że cięgniki rolnicze w 80 gospodarstwach indywidualnych woj. 

ciechanowskiego zatrudnione były w pracach transportowych w 38% całego ich czasu 
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Rys. 5. Liczba środków transportu w objętych badaniami gospodarstwach indywidualnych w zależności od 
powierzchni użytków rolnych oraz średnio w gospodarstwach uspołecznionych 



T a b e 1 a 1 

liczba środków transportu w objętych badaniami gospodarstwach 
indywidualnych w grupach według powierzchni użytków 

rolnych, w latach 1983 i 1985 

Grupa liczba koni na liczba ciągników na liczba przyczep na Liczba samochodów na 
obszarowa 100 ha UR 10 ha UR 100 ha UR 100 ha UR 
w ha UR 1983 1985 1983 1985 1983 1985 1983 1985 

2-5 10, 7 5,4 - 10, 7 - 16,0 5,3 
5-10 12,6 4,4 4,6 13,3 2,6 13,2 2,6 

10-15 8,7 2,3 6,8 10,4 5,9 19,7 1,9 
pow. 15 4,5 1,0 5,1 9,9 4,5 17,9 1,0 2,0 
średnio 8,2 2,4 5,4 10, 7 4,5 18,0 1,9 0,8 

Uwaga: nie wszystkie gospodarstwa objęte badaniami w 1983 roku zbadano w 1985 roku, natomiast teren badań był 
ten sam. 

, 
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pracy, natomiast w 120 gospodarstwach indywidualnych woj. lubelskiego w 47%. Na 

tym samym terenie cięgniki rolnicze spółdzielni kółek rolniczych zatrudnione były 

w pracach transportowych na rzecz gospodarstw rolnych w około 15% całego ich cza

su pracy, w tym głównie w pracach na rzecz gospodarstw indywidualnych. 

W skali kraju cięgniki rolnicze SKR w 64% ogółu godzin efektywnej pracy za

trudnione były w 1982 r. w pracach transportowych, z czego 52% w pracach na rzecz 

rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Wyposażenie gospodarstw rolnych jest znacz

nie zróżnicowane, zależnie od wielkości gospodarstwa i specjalizacji produkcji 
rolniczej, a prawdopodobnie również zależnie od regionu kraju . Przeciętne wypasa~ 
żenie badanych w woj. ciechanowskim gospodarstw rolnych ilustruje rys. 5. 

W tym samym regionie przeprowadzone badamia w 1985 r, również w analogicznych 1 

grupach gospodarstw indywidualnych, wykazały znaczne zmiany w nasyceniu i w struk

turze środków transportowych. Zmiany te ilustruje tabela 1. 

Dane ogólnokrajowe (bardzo szczupłe), jak i pochodtęce z badań przeprowadzo

nych w kilku gminach (szczegółowe, lecz z niewielkiego terenu), pozwalają na 

ostrożne sformułowanie kilku ogólnych uwag, ktore wymagają ciągłej weryfikacji 
(niezbędne byłoby prowadzenie stałych badań na odpowiednio dobranej próbce gos

podarstw), a mianowicie: 

a) zbyt mały jest obecnie udział samochodów w obsłudze przewozów rolnictwa, a 
zbyt duży wozów konnych, 

b) zbyt mała jest liczba przyczep w stosunku do stanu ciągników rolniczych, 

szczególnie w gospodarstwach indywidualnych, 

c) zbyt mała jest wydajność cięgników w przewozie ładuhków, szczególnie eksplo

atowanych w gospodarstwach rolnych (np. w badanych gminach woj. ciechanowskiego 

około dwukrotnie niższa niż w SKR, które nie legitymowały się najwyższymi wskatni
kami wydajności), 

d) zbyt mało znaczęcy jest udział usług przewozowych w obsłudze gospodarstw 

rolnych, szczególnie indywidualnych (poziom usług przewozowych świadczonych na 
rzecz gospodarstw indywidualnych kształtował się w 1983 r. w badanych gminach woj. 

ciechanowskiego przeciętnie w wysokości około 15% ogółu przewozów tych gospo-
daBstw i znaczęcy był jedynie (85%) w gospodarstwach o powierzchni 2-5 ha UR; 

na terenie badanych trzech gmin woj. lubelskiego bJł on znacznie mniejszy - około 

6%). W badaniach przeprowadzonych na tym samym terenie w 1985 r. stwierdzono spa
dek usług w realizacji zadań przewozowych gospodarstw indywidualnych, 

e) koszty eksploatacji własnych środków transportowych w gospodarstwach indy

widualnych sę wysokie oraz znacznie większe niż aktualne oeny usług przewozowych. 
Ilustrację tej uwagi sę szacunki z 1983 r. przeprowadzone dla 78 gospodarstw indy-



Przeciętne koszty eksploatacji własnych środków transportowych w grupach 
gospodarstw indywidualnych (w pracach transportowych wyłącznie) 

w zł/tkm 

T a b e 1 a 2 

Gospodarstwa indywidualne według grup powierzchniowych 
w ha UR 

Wyszczególnienie 
2-5 5-10 10-15 powyżej 15 

Koszty pracy przewozowej zaprzęgu ill 157 162 185 
konnego 280 nie były eksploatowane w transporcie 

Koszt pracy przewozowej ciągnika z przy- nie było 75 60 69 
czepą 36 90 1IT 44 

Koszt.pracy przewozowej samochodów 154 82 116 90 
dostawczych (niskiej ładowności) nie posiadano dostawczych 166 

W liczniku podano szacunkowe dane z badań przeprowadzonych w 1983 r. w 78 gospodarstwach indywidualnych z terenu 
trzech gmin woj. tiechanowskiego; ceny 1983 r. 

W mianowniku podano dane Tejestrowanesystematycznie przez okres roku gospodarczego 1984/85w 24gospodarstwach in
dywidualnych z terenu dwu z powyższych trzech gmin woj. ciechanowskiego; ceny bieżące. 
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Rys . 6. Wykres granicznej ceny usług transpo~towych dla gospodarstw indywidual-
nych 

widualnych z terenu trzech gmin woj. ciechanowskiego (rys. 6) oraz dane liczbowe 

zarejestrowane w roku gospodarczym 1984/85 w 24 gospodarstwach indywidualnych z 
tego samego regionu (tab. 2) . 

5. Zaplecze obsługowo-naprawcze i eksploatacyjne środków 

transportowych rolnictwa 

Ze wszystkich materialnych elementów infrastruktury transportowej obszarów 
wiejskich najgorzej pod względem ilościowym i jakościowym przedstawia się zaple

cze techniczne obsługowo-naprawcze i eksploatacyjne środków transportowych rolni

ctwa. Nie dostosowany do potrzeb stan zaplecza technicznego obsługowo-naprawczego, 

a szczególnie w zakresie napraw głównych pojazdów samochodowych, jest bolączką 

ogólnokrajową, co jednak jest małym pocieszeniem. 

Badania przeprowadzone w 1983 r. na terenie trzech gmin woj. ciechanowskiego 
wykazały: 
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a) pewien - w granicach 5-80% (przy przeciętnym 20%) - niedobór zdolności 

ługowa-naprawczej zaplecza, liczonej dla wszystkich stanowisk obsługowo-napraw

ch na terenie każdej gminy, przy założeniu obciążenia optymalnego jednego sta
iska 20 jednostkami silnikowymi z całej sfery rolnictwa uspołecznionego i nie 

łecznionego oraz jednostek obsługi handlowej i technicznej; 

b) -bardzo duże różnice w obciążeniu stanowisk obsługowo-naprawczych w poszcze

lnych jednostkach organizacyjnych (od 4 do 38 jednostek silnikowych na 1 stano

.ska), a szczególnie niskie wykorzystanie stanowisk w uspołecznionych gospodar

ach rolnych (przeciętnie 7 jednostek silnikowych na 1 stanowisko); w innych 
daniach przeprowadzonych w 1985 r. w gospodarstwach uspołecznionych wskatnik 
wyniósł 9; 

. c) prymityw zaplecza obsługowo-naprawczego, wyrażający się 57-procentowym 
.,iudziałem stanowisk bezkanałowych w ogólnej liczbie stanowisk, zdarzajęcę się niskę 
t e ; 

}/(nawet o 40% w stosunku do normy) powierzchnię warsztatu na 1 stanowisko obsługo,;cw 
pw-naprawcze, brakiem odpowiedniego wyposażenia; 

d)'nierównomierne rozmieszczenie na obszarze gminy zaplecza technicznego pry

watnego i uspołecznionego, które zlokalizowane jest w większości w miejscowości 

będącej siedzibę urzędu gminnego, przy zupełnym braku zaplecza (w ty,LTI prywatnych 
warsztatów) na dużych obszarach gminy. Z trzech badanych gmin ani jedna nie miała 

miej więcej równomiernego rozmieszczenia zaplecza, 

e) niskę jakość usług obsługowo-naprawczych w warsztatach jednostek uspołe

cznionych, powodujęcę niechętne korzystanie z tych usług przez-rolników indywi
dualnych. 

O tym, iż problem usług obsługowo-naprawczych nie jest marginesowy, świadczy 

wartość usług obsługowo-naprawczych w usługach transportowych ogółem, świadczo

nych gospodarzom indywidualnym. Z badań przeprowadzonych w 1983 r. na terenie 

dziesięciu gmin woj. ciechanowskiego, lubelskiego i olsztyńskiego wynika, iż war

tość usług obsługowo-naprawczych stanowiła w wartości wszystkich usług transporto
wych (przewozowe, ładunkowe, obsługowo-naprawcze), pobieranych przez badane 370 

_gospodarstwa indywidualne: od 47% do 25%. 

Inne elementy zaplecza technicznego i eksploatacyjnego nie przedstawiają się 

lepiej niż zaplecze obsługowo-naprawcze. Szczególnie szybkiej poprawy wymaga stan 

stacji paliw oraz magazynów części i akcesorii do pojazdów drogowych. Ciężar spra

wy leży jednak ··nie tyle w obiektach tej sieci, ile w braku tych materiałów wobec 
znanych powszechnych i rażących niedostatków w tym zakresie. 

Omówione z konieczności w dużym skrócie materialne elementy infrastruktury 
transportowej na obszarach wiejskich wymagają uzupełnienia tak istotnymi, pozama-
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terialnymi elementami, jak: kadry i organizacja transportu oraz organizacja prze
wozów na obszarach wiejskich. Tu ograniczę się jedynie do szczególnie istotnego 

zagadnienia organizacji usług transportowych dla rolnictwa. 

6. Organizacja usług transportowych dla rolnictwa 

Poziom usług przewozowych świadczonych obecnie na rzecz gospodarstw indywidu

alnych kształtuje się w wysokości kilku procent i jest znaczący (około kilkunastu 

procent) jedynie w gospodarstwach do 5 ha UR oraz w gospodarstwach o specjaliza

cji produkcji ogrodniczo-warzywniczej. 

Aktualne i przyszłe potrzeby transportowe uspołecznionych producentów rolnych 

powinny być zaspokajane w zasadzie środkami pozostającymi w ich dyspozycji, wobec 
czegoż ich strony zapotrzebowanie na usługi.należy traktować jako sporadyczne. 

Potrzeby transportowe (przewozowe, ładunkowe, obsługowo-naprawcze) gospodarstw 

indywidualnych mogą być realizowane własnymi środkami tych gospodarstw lub w dro
dze usług. 

Realizacja tych potrzeb własnymi środkami, przy założeniu ograniczenia tran

sportu zaprzęgowego do rzędu 5-10%, wymagałaby szybkiego wzrostu produkcji środ
ków transportowych, w tym głównie przyczep ciągnikowych, samochodów towarowo-oso

bowych oraz samochodów dostawczych. Uwzględniając zasadność zastąpienia części 

przewozów wykonywanych ciągnikami rolniczymi (przewozy ciągnikami na odległość po

nad 10 km - stanowiące około 20%), przewozami wykonywanymi samochodami ciężarowy

mi o średniej ładowności, należałoby uwzględnić również wzrost dostaw dla gospo

darstw rolnych i tej grupy środków transportowych. 

Utrzymanie obecnej struktury środków transportowych w gospodarstwach rolnych 

utrwala niewłaściwą sytuację w zakresie gospodarki energetycznej oraz kosztów 

eksploatacji środków transportowych. 

Zaspokojenie potrzeb rolnictwa w zakresie środków transportowych przy założe

niu realizacji tych potrzeb przez gospodarstwa rolne własnymi środkami transporto

wymi - wymagałoby znacznego wysiłku inwestycyjnego w krajowym przemyśle produkcji 

środków transportowych. 

Uwzględniając zarówno możliwości krajowego przemysłu motoryzacyjnego, jak i 
wymogi efektywnego wykorzystania środków transportowych w gospodarstwach rolnych 

(efektywne wykorzystanie wymaga odpowiedniej masy ładunków, którą nie dysponują 

małe gospodarstwa rolne), co rzutuje na koszty produkcji żywności - uważam za ce

lowe rozwijanie usług transportowych. 
Przewiduje się zapotrzebowanie na usługi przewozowe za strony gospodarstw in

dywidualnych głównie do 10 ha UR, w zakresie dostaw środków produkcji do gospo-
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jarstwa oraz odbioru płodów rolnych z gospodarstw; ze strony gospodarstw uspołe

:znionych - jedynie w zakresie przyjęcia ekspedycji i przewozu ładunków na ogól-
1ostacyjnych torach stacji kolejowych PKP. 

Usługi transportowe dla rolnictwa powinny być świadczone przez wyodrębniony 

Jodmiot gospodarczy. Podmiotem takim może:•być agenda terenowa spółdzielni tran

;portu wiejskiego, wyodrębnione gospodarstwo samochodowe gminnej spółdzielni 11SCH 11 

:Gs) lub zakład usług transportowych spółdzielni kółek rolniczych. Nie uważam za 
;elowe powoływanie specjalnej, nowej organizacji przewofnika wiejskiego. Wszyst

de powyższe trzy formy organizacji przewoźnika wiejskiego (STW, GS; SKR) powin-

1y realizować usługi przewozowe i ładunkowe w ścisłej współpracy gospodarczej z 
jednostkami organizacyjnymi wiejskiego obrotu towarowego, w tym głównie spółdziel

;zością zaopatrzenia i zbytu 11SCH11 . Terenowy zakres działania powinien być w za
;adzie ograniczony do administracyjnych granic gminy. Typowy, nazwijmy go, gmin-

1y, spółdzielczy.Zakład Usług Transportowych (ZUT) powinien dysponować odpowied-

1ią liczbą i strukturą środków transportowych (około 30), urządzeń ładunkowych 

:około 10), zapleczem obsługowo-nap-rawczym (około 3-5 stanowisk, uwzględniając 

§wiadczenie usług obsługowo-naprawczych taboru samochodowego rolników) oraz powi-

1ny zatrudniać około 80 osób. 

ZUT powinien świadczyć swe usługi (przewozowe, ładunkowe, spedycyjne, obsługo

~o-naprawcze) osobom prawnym i fizycznym, głównie zlokalizowanym na terenie da

lej gminy, przy czym w pierwszym rzędzie powinien zaspokoić potrzeby indywidual-

1ych producentów rolnych oraz jednostek handlowej i technicznej obsługi rolnictwa, 

~awierając z nimi odpowiednie wieloletnie umowy, a ~astępnie dopiero potrzeby in-

1ych jednostek organizacyjnych gospodarki żywnościowej, zawierając z nimi miesię

;zne, kwartalne, ewentualnie roczne umowy. Ceny usług przewozowych, ładunkowych, 

,pedycyjnych i obsługowo-naprawczych powinny pokryć koszty własne i pozwalać na 

~ypracowanie nieznacznego zysku (do 5%). 

Na zapewnienie fachowego, sprawnego i terminowego świadczenia usług powinny 

Jddziaływać: 

- podporządkowanie wyspecjalizowanym służbom transportowym szczebla wojewódz

<iego (STW, SKR), 

- społeczny nadzór i kontrola środowiska wiejskiego poprzez istniejące obec-

1ie organa spółdzielczego samorządu. 
Powyższa koncepcja weszła w pierwszą fazę wdrożenia na terenie trzech gmin 

~oj. siedleckiego, gdzie przy aktywnym współudziale władz terenowych została za
Joczątkowana - jako tzw. eksperyment siedlecki - poprzez IBMER, przy zainteresowa-

1iu Dep. Techniki i Transportu Min. Rol. i Gospodarki Żywnościowej. W dalszych 

1wu gminach (gdzie realizowany ma być wariant oparty na GS) możliwości rozpoczę

:ia eksperymentu zależą od udzielenia pomocy finansowej dwu gminnym spółdzielniom 
,SCH". 
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Po przewidywanym 2-3-letnim okresie obserwowanego i analizowanego wdrożenia, 

w przypadku pozytywnej oceny, następiłoby rozszerzenie eksperymentu na pozostałe 
gminy woj. siedleckiego i ewentualnie upowszechnienie w kraju. 
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E. EeJteeu 

TPAHCITOPTHAfł HH~PACTPYKTYPA HA CE~bCKHX IIJIOlllA.lUIX 

P e 3 10 M e 

B cTaThe AaeTCR pa3~HCHeHHe nOHHTH.R: H npeA8JtOB TpaHCDOpTHOff HH-
4~aCTyKTYPbI ceJthCKHX nJtom,aAett, oueHKa TpaecnopTHlilX 3aAaq C8JthC
Koro X03HttCTBa H HX xapaKTepHCTHKa, onHCbIBaeTCJł H xapaKTepH3Y-
8TCJł TpaHcnopTHaR CeTh Ha CeJthCKHX UJt01!!,8AJłX, TpaHCOOPTH~e cpeACTBa 
ceJthCKoro X03JłffCTBa, o6cJty~HBaIOm,aR, peMOHTH8JłH3KCDJtyaTa~OHH8H 6a-
3a TpaecnopTHMX cpeACTB ceJthCKOro X03ff~CTBa, a TaK~e paccMaTpHBaeT
CR opraHH38UHR TpaHcnopTH~X ycJtyr AJt~ C8JthCKOrO X03HffCTBa. 

BbimeyKa3aHHble npo6JteMlil paccMaTpHB810TCJł H HJ.IJtHCTPHPYIOTCR IUl<l>pa
MH, ąepT8E8MH H KapTaMH. 0HH npeACT8BJtJłIOT co6off CHHTe3 pe3yJthT8TOB 
HCCJteAOB8T8JthCKHX pa6oT npoBOAHMbIX liHCTHTYTOM ce~bCKoro CTPOHTe~&
CTBa, MexaHH38UHH H 3JteKTpH~HKaUHH ceJt&CKoro X03JłttCTBa (HEMEP) B 
1982-1985 rr. noĄ HenocpeACTBeHHbIM PYKOBOACTBOM aBTOpa. 

HecMOTp.R: Ha 3H8'łHTeJt:&Hbl8 AOCTHlK8HHH COCT8B~HIOl!!,H8 1 MJIA TOBH, 
Mell'.,!1;y TpaHcnopTH!,IMH 3aAat1aMH ce.'t:&CKoro X03HłiCTBa H cpeACTB8MH HX 
peaJtH38UHH Ha ce~:&CKHX DJtOl!!,aAHX B~cTynaeT AHCnponopuHa. TpaHcnopT
HaR HH~p8CTPYKTypa Ha CeJt&CKHX 0Jt01!!,8AHX Henp8BHJthH8H, npH'łeM Ha6~JO
A810TCH pe3KHe AHCnponop~HH Me~.izy KOAHąeCTBeHH~M H KaąeCTB8HH~M co
CTORHHeM ee OTAeJtbH~X 3neMeHTOB. O~aoff H3 Ba~He~mHX npo6JteM RB~ReT-
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:JI . pa3BHTHe Tp8HCDOPTHblX yc,r,yr ,l!,J[R CeJll>CKoro X03RłłCTBa, .HaCTORII\ee 
:OCTORHHe KOTOp!i!X He Koppe.11HpOB8HO COOTBeTCTBYIO~HM oc:lpaaoM C 3K0-
[0MH'lłeCKHMH B03MOllCHOCTSłMH H YCJIOBHJJMH 3KCDllY8T8~HH coc:ICTBeHHblX 
•paHcrropTHhlX cpe,l!,CTB BceMH 3KOHOMHqecKHMH cyc:5~eKT8MH ceJil>CKoro xo
si:ttCTBa. 

J. Bielejec 

TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON RURAL AREAS 

S u m m a r y 

Definitions of the notion and range of the . transport infrastructure on rural 
1reas, estimation of transport tasks of agriculture nad their characteristics,des
:ription and characterization of the transport network on rural areas, transport 
,eans of agriculture, service-repair and operation base of agriculture, service
·epair and operation base of agricultural transport means and organization of 
:ransport services for agriculture are given in the paper. 

Particular problems are discussed and illustrated with numbers, graphs and 
1aps. They present the system of results of the research works carried out by the 
:nsti tute of Rural Building, Mechanization and Electrification of Agricul ture 
:IBt-ER) in 1982-1985 .under a direct guidance of the author. 

Apart from considerable achievements, reaching 1 billion tons, there is a 
lisproportion between the transport tasks of agriculture and their realization 
ieans on rur al areas. The transport infrastructure on these areas has not been deve
.oped appropriately; blatant disproportions occur between quantitative and quali
:ative state of its particular elements. One of same important problems is thede
•elopment of transport services for agriculture the present state of which is not 
1ppropriately correlated with possibilities and economic conditions of operation 
1f own transport means by all economic subjects of agriculture. 


