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WSTĘP 

Transport jest działem gospodarki narodowej; służy do przemieszczania osób 

lub ładunków wzdłuż określonej drogi za pomocą środka transportowego [11]. Tran

sport, podobnie jak i inne procesy produkcji, należy do dziedziny produkcji mate

rialnej, tworzy bowiem nawę wartość, która jest wykładnikiem przeciętnej pracy, 

społecznie niezbędnej do wykonania określonej pracy transportowej. Wartość pracy 

transportowej (usługi transportowej) dodawana jest do wartości przewożonego arty

kułu. 

Na odpowiednim etapie rozwoju gospodarczego kraju transport pełni rolę inte

gracyjną w kompleksie gospodarki żywnościowej. Integruje on gospodarstwa rolne z 

przemysłem spożywczym i z instytucjami obrotu rolniczego oraz usług produkcyjnych 
dla rolnictwa. Integrować znaczy scalać w jeden system różne jednostki gospodar

cze, które tworzą między sobą odpowiednie więzi ekonomiczne i organizacyjne. 

W opracowaniu pragniemy omówić zagadnienie integracyjnej roli transportu w 
kompleksie gospodarki żywnościowej. Wyróżnia się integrację poziomą jednostek wy

twarzających podobne produkty, np. gospodarstwa rolne (integracja pozioma: gospo
darstwo-gospodarstwo albo pozioma integracja jednostek transportowych w celu two

rzenia systemu transportowego~ oraz integrację pionową jednostek o różnej produk

cji i o różnych funkcjach, np. gospodarstwo rolne - instytucje handlowe lub prze
mysłu spożywczego. 
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Celem pracy jest zatem przedstawienie roli transportu w integracji poziomej i 

pionowej poszczególnych ogniw kompleksu gospodarki żywnościowej. 

Kompleks gospodarki żywnościowej obejmuje ogniwa procesu wytwarzania żywności, 

poczęwszy od produkcji surowców pierwotnych, a skończywszy na produkcie finalnym. 

A. Woś [12] wyróżnia kompleks gospodarki żywnościowej w ujęciu węższym - sensu 

stricto i w ujęciu szerszym - sensu largo. Kompleks żywnościowy w ujęciu węższym 

obejmuje: rolnictwo, przemysł spożywczy, przemysł obsługujęcy rolnictwo, przemy

sły obsługujęce przemysł spożywczy i rolniczy obrót towarowy oraz usługi produk

cyjne wszystkich gałęzi wytwarzania. 

Kompleks gospodarki żywnościowej w ujęciu szerszym obejmuje człony gospodarki 
żywnościowej sensu stricto oraz inne działy gospodarki narodowej, jak: budowni

ctwo, transport i łęczność, leśnictwo i pozostałe gałęzie produkcji materialnej 
w zakresie faktycznej działalności na rzecz gospodarki żywnościowej. 

Poszczególne człony kompleksu gospodarki żywnościowej służę jednemu celowi -

wyżywieniu narodu, lecz powięzanie między nimi jest luźne i nie tworzy ściśle sko

ordynowanego systemu. System według encyklopedii [ l] to wszelki skoordynowany we

wnętrznie i wykazujęcy określonę strukturę układ elementów. Obecnie kompleks gos

podarki żywnościowej nie jest skoordynowany wewnętrznie i istnienie jednego czło

nu nie jest logicznie uwarunkowane istnieniem drugiego członu. 

Mówięc najogólniej, kryteria istnieniB i funkcjonowania poszczególnych czło

nów sę często odmienne. Istnieje jednak idea stwarzania systemu gospodarki żywnoś

ciowej w Polsce. 

Między innymi upatruje się integracyjnę rolę transportu w kompleksie gospoda

rki żywnościowej. Transport integruje nie tylko np. rolnictwo z przemysłem spożyw

czym i handlem. W określony sposób integruje również poszczególne regiony, państwa 
i kontynenty. Jest to fakt bezsporny. Kooperacja produkcyjna na świecie funkcjo

nuje dzięki sprawnym środkom przewozowym. 

Dzię~i samolotom niegdyś daleki kontynent amerykański jest osięgalny dla czło

wieka w czasie 7 godzin. Podobnie rzecz przedstawia się w krajowym obrocie towa

rowym. Dawniej chłopska furmanka nie integrowała gospodarstwa z dalekę fabrykę 

przemysłu spożywczego, natomiast obecnie poprzez system kontraktacji i stałe dos

tępne samochodowe usługi transportowe gospodarstwo rolne swój rozwój może więzać 

z odległym zakładem przemysłowym, np. przetwórnię warzyw. Zakłady przetwórcze Hor

tex w Siemiatyczach upowszechniły w rejonie uprawę cukinii, dawniej tam nie zna

nej, której 90% przeznacza się na eksport, a zakład przetwórstwa warzywnego w Lip

sku nad Wisłę swoję działalnościę kontraktacyjnę wpłynęł na upowszechnienie w wie

lu gospodarstwach tego rejonu uprawy warzyw w większej towarowej skali. Przykła

dów takich można przytoczyć wiele. 
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W transportowej obsłudze kompleksu gospodarki żywnościowej wyróżnić można na

stępujące rodzaje transportu: transport rolniczy, transport związany z techniczną 

i inwestycyjną obsługę rolnictwa (transport ogólnogospodarczy rolnictwa), tran

sport branżowy i gospodarczy instytucji uczestniczących w rolniczym obrocie towa

rowym, transport przemysłu spożywczego oraz innych przemysłów kooperujących z 
przemysłem spożywczym i rolnictwem . 

Liczebność wybranych jednostek organizacyjnych 

w gospodarce żywnościowej (stan na 31.12.1978 r.) 

Wyszczególnienie 

Liczba miejscowości wiejskich 
Liczba miast (1984 r.) 
Liczba gmin (1984 r.) 
Liczba gminnych spółdzielni 11Samopomoc Chłopska'" 
Liczba spółdzielni kółek rolniczych (1984 r.) 
Punkty skupu zwierząt 
Punkty stałe skupu mleka 
Punkty skupu zbóż 
Punkty skupu ziemniaków 
Punkty skupu buraków cukrowych 
Punkty skupu owoców i warzyw 
Punkty sprzedaży nawozów 
Punkty skupu mater i ałów budowlanych 
Punkty sprzedaży opałów 
Przychodnie i punkty leczenia zwierząt (1984 r.) 
Punkty unasieniania zwierząt 
Zakłady napraw narzędzi i maszyn rolniczych 
Zakłady remontowo-budowlane 
Zakłady przemysłu spożywczego (19B4 r.) 
Magazyny paszowe 
Magazyny nawozowe 
Magazyny opałowe 
Magazyny materiałów budowlanych 
Stacja PKP 
Liczba gospodarstw indywidualnych (1984 r.) 
Obiekty produkcyjne państwowych gospodarstw rolnych 
Liczba rolniczych spółdzielni produkcyjnych (1984 r.) 

T a b e 1 a 1 

Liczba 
obiektów 
ogółem 

45286 
812 

2121 
1863 
1943 
3334 

10615 
3437 
3931 
1122 
5176 
5390 
3296 
3419 
2077 
9835 
3944 

28184 
1174B 
3190 
5007 
3095 
2566 
4537 

2844000 
12000 

2342 

t r ó d ł o : Tablice Wynikowe Biura Spisów GUS. Badanie wyposażenia miast, 
gmin i miejscowości wiejskich w podstawowe placówki i urządzenia. Warszawa 
1979 oraz Rocznik Statystyczny, GUS, 1985. 
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Mając na uwadze procesy integracyjne, najbardziej nas interesuje transport 

związany z rolniczym obrotem towarowym. Wielkość tego transportu zależy od wiel

kości masy transportowej, rodzaju środków transportowych i całej infrastruktury 

gospodarczej w kompleksie gospodarki żywnościowej. Zakres działalności transportu 
jest olbrzymi; dotyczy on bowiem 2,8 mln gospodarstw rolnych i tysięcy punktów sku

pu, instytucji związanych z rolniczym obrotem towarowym oraz zakładów przetwór

czych przemysłu spożywczego. Liczbę wybranych jednostek organizacyjnych w komplek

sie gospodarki żywnościowej obrazuje tabela 1. 
Każdy punkt skupu, magazyn, czy też miejscowość, połączona jest z całą gospodarką 

żywnościową siecią transportu, głównie transportu samochodowego. Między punktami sku

pu, zaopatrzenia i zakładami przemysłu spożywczego krąży w skali kraju wielki ta

bor przewozowy, którym przemieszczana jest olbrzymia masa transportowa. Dobrze 
funkcjonujący transport przyczynia się do uzyskania w zakładach przetwórczych wy

sokiej rytmiczności produkcji. 

SYSTEMATYKA TRANSPORTU W KOMPLEKSIE GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

W roczniku statystycznym transportu GUS [BJ wyróżnia się następujące rodzaje 

transportu: kolejowy, samochodowy, lotniczy, wodny śródlądowy i morski, rurociągo

wy, ciągnikowy i konny. 

Transport samochodowy dzieli się na transport użytku publicznego (państwowy i 

spółdzielczy), branżowy (państwowy i spółdzielczy), gospodarczy i prywatny. 

Na transport towarowy w kompleksie gospodarki żywnościowej składają się: 

1) transport rolniczy, 

2) transport branżowy i gospodarczy przemysłu, 

3) transport publiczny samochodowy, kolejowy, wodny i lotniczy, 
4) transport branżowy i gospodarczy handlu. 

Transport rolniczy obejmuje wszelkie czynności transportowe wewnątrz gospo

darstwa oraz transport zewnętrzny związany z obrotem towarowym pomiędzy gospodar

stwem a rynkiem. Transport rolniczy, usługi transportowe ~la rolnictwa oraz tran

sport branżowy i gospodarczy instytucji związanych z rolniczym obrotem towarowym 

zaliczane są do transportowej obsługi rolnictwa. 
Transport rolniczy dzieli się na następujące grupy i rodzaje: 

Grupa I. Transport zewnętrzny (konny, ciągnikowy, samochodowy): 
1) przewozy bliskie, 

2) przewozy dalekie, 

3) przewozy związane ze zbytem, 

4) przewozy związane z zaopatrzeniem. 
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Rys. 1. Schemat powiązań transportu rolniczego i pozarolniczego gospodarstw rol
niczych i kółek rolniczych z pozostałymi formami transportu w kompleksie gospoda

rki żywnościowej 

Grupa II. Transport wewnętrzny (wewnątrzgospodarczy, technolo~iczny): 
1) przewozy podwórzowe, 
2) przewozy między ośrodkiem gospodarczym a polami, 
3) przewozy międzypolowe, 
4) przewozy polowe. 

Grupa III. Transport specjalny: 

1) przewóz osób, 
2) przewóz materiałów (w tym usługi gospodarstw na zewnątrz). 
Ze względu na działy pracy (produkcji), które występują w gospodarstwie rol

nym, transport rolniczy zewnętrzny i wewnętrzny można podzielić na trzy zasadni
cze grupy: 

1) transport w produkcji roślinnej, 
2) transport w produkcji zwierzęcej, 
3) transport ogólnogospodarczy (transport związany integralnie z działalnoś

cią gospodarstwa jako całości, np. transport paliwa, materiałów budowlanych, opa
łu itp.). 
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Schemat powięzań transportu rolniczego i pozarolniczego gospodarstw rolni

czych i kółek rolniczych z pozostałym transportem w kompleksie gospodarki żywnoś

ciowej ilustruje rysunek 1. 
Pod względem funkcjonalnym transport rolniczy obejmuje następujęce czynności: 

a) gromadzenie - za pomocę narzędzi, maszyn lub ręcznie, np. gromadzenie sia-

na w kopy; 

b) ładowanie - na środki transportowe; 

c) przewożenie (przewozy) - zmiana miejsca przy użyciu środków transportu; 

d) wyładowanie (wyładunek) - w miejscu składowania, przerobu lub zużycia; 

e) przeładowywania (przeładunek) - na inne środki przewozowe; 

f) przemieszczanie - np. transporterem, taśmocięgiem itp.; pojęcia "przemiesz

czanie" używa się również w szerszym ujęciu jako przewóz. 

Transport występujęcy w poszczególnych członach kompleksu gospodarki żywnoś

ciowej może być wykonywany taborem własnym lub taborem wynajętym - usługowym. 

MASA PRZEWOZOWA W ROLNICZYM OBROCIE TOWAROWYM 

Wielkość masy transportowej stanowi główny wskaźnik rozmiaru przewozów w rol

nictwie i całym kompleksie gospodarki żywnościowej. Ponadto na wielkość prac tran

sportowych wpływaję: odległość przewozów, stan środków transportowych, stopień me

chanizacji prac załadunkowych i rozładunkowych oraz stan dróg publicznych. Przez 

transport producenci rolni powięzani sę z odbiorcami swoich produktów, jak rów

nież z dostawcami środków niezbędnych do kontynuowania i zwiększania · p~odukcji 

rolniczej. 
Szacuje się, że w rolnictwie występuje obecnie ponad 300 rodzajów ładunków. 

Fakt ten ma wpływ na różnorodność masy przewozowej i prac transportowych w gospo

darce żywnościowej kraju. 
Wielkość masy przewozowej w kompleksie gospodarki żywnościowej obrazuje tabe

la 2. 

W 1970 r. wielkość przewozów gospodarstw rolniczych kształtowała się średnio 

na poziomie 22,4 tony w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych, w 1980 roku przewo

zy te wynosiły już 31,7 t/ha. Z wieloletnich badań wynika, że w cięgu roku wiel

kość masy transportowej w rolnictwie wzrasta o około 5,5%, co jest wynikiem wzro

stu intensywności produkcji w rolnictwie. Jeżeli przyjęć masę transportowę gospo

darstw rolniczych za 100, to przewozy w transporcie zewnętrznym stanowię około 

30%, a wewnętrznym 70%. 
W gospodarce żywnościowej spotyka się wiele podziałów masy transportowej na 

grupy. Na przykład w transporcie kolejowym wyróżnia się 17 grup ładunków, a w 
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transporcie branżowym spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu - 13 grup. Istnieją za
tem różne klasyfikacje masy transportowej, w zależności od potrzeb i celu [2]. 

Wyróżnia się np. następujące rodzaje artykułów transportowych: łatwo palne, 

płynne, długie (dłużyca), lepkie, sypkie, lekkie, objętościowe, nietypowe, maso

we, żywe zwierzęta itp. 

W gospodarce żywnościowej dokonuje się podziału masy transportowej na grupy 

na podstawie określonych cech i kryteriów podziału: 

1) stosunek ciężaru do objętości (ciężar 1 metra sześciennego), 

2) naturalna podatność przewozowa ładunku, 

3) techniczna podatność przewozowa ładunku, 

4) ekonomiczna podatność przewozowa ładunku, 

5) określone cechy i wskaźniki przewozowe ładunków. 

Ciężar objętościowy 1 metra sześciennego masy transportowej w rolnictwie waha 

się w bardzo szerokich granicach: od 30 kg do 2000 kg. Według M. Madeyskiego [5] 

stopień odporności ładunku na warunki i skutki transportu nazywamy podatnością 

transportową ładunku. Przez naturalną (fizyczną) podatność przewozową artykułu 

rolniczego rozumie się jego cechy naturalne, określające podatność do przemiesz

czania. Naturalna podatność przewozowa ładunku zależy od wrażliwości danego ładun

ku na: uszkodzenia w czasie przewozu, na zmiany zapachu, wilgotności, temperatury 

itp . Ładunki np . szybko psujące się i łatwo tłukące się charakteryzują się małą 

naturalną podatnością transportową. 

Ekonomiczną podatność transportową określa się stosunkiem kosztów transportu 

ładunku do jego wartości. Im niższa jest cena jednostki wagowej towaru, tym wyż

sze jest jego względne obciążenie kosztami transportu i tym mniejsza jest ekonomi

czna podatność transportowa. 

Sprawna obsługa transportowa rolnictwa, . a w następnej kolejności całego kom
pleksu gospodarki żywnościowej powinna opierać się na znajomości rodzaju, struktu

ry i wielkości masy przewozowej w gminach, rejonach i województwach. Do określo

nej masy przewozowej muszą być dostosowane środki przewozowe i usługi transporto
we. 

W czasach J.H. Thunena (1783-1850) i w okresie późniejszym, aż do II wojny 

światowej, o lokalizacji produkcji w przestrzeni decydowała odległość od dużego 

miasta, a więc decydowały koszty transportu. Obecnie teoria kręgów ThUnena rów

nież znajduje potwierdzenie [9] . Wokół dużego miasta tworzy się strefa intensyw

nego rolnictwa z ogrodniczą gałęzią wiodącą. Im dalej od rynku zbytu (dużego mia

sta), tym intensywność produkcji rolnej zmniejsza się. Według teorii Thunena decy
dujące znaczenie dla wartości lokalizacji produkcji ma odległość od rynku. Wraz 

ze wzrastającq.__odległością producenta od rynku rosną bowiem koszty transportu, 

które z kolei zmniejszają przychody netto producenta. 
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Wielkość masy przewozowej w kompleksie gospodarki 
żywnościowej w mln. ton 

Wyszczególnienie członów 
kompleksu gospodarki żywnościowej 

Przewozy wewnętrzne gospodarstw rolniczych 

Przewozy zewnętrzne gospodarstw rolniczych 

w tym: 
- przewozy w skupie 
- przewozy w zaopatrzeniu 

przewozy w wymianie sęsiedzkiej i 
rynkiem prywatnym 

- przewozy usługowe gospodarstw 

Razem rolnictwo 

Przewozy i~stytucji obsługujęcych rolniczy 
obrót towarowy 

Razem przewozy w KGź 

Lata 

1970 

328,9 

109,6 

32,4 
42,2 

35,0 

438,5 

249,9 

688,4 

T a b e 1 a 2 

1980 

446,1 

158,7 

46,7 
58,9 

43,0 
10,1 

. 604,8 

361,8 

966,6 

t ród ł o: Obliczenia autora na podstawie danych z roczników statysty
cznych GUS. 

W miarę upływu czasu priorytetowy niegdyś czynnik odległości _gospodarstw od 

miasta ustępuje na rzecz warunków przyrodniczych i innych czynników ekonomicznych. 

Sprzyjajęce warunki przyrodnicze pozwalaję rolnikom uzyskiwać wyższe plony przy 

niskich kosztach jednostkowych produkcji. Wyższa i tańsza produkcja rekompensuje 

dodatkowe koszty transportu. Często większy zysk i rentowność przynoszę rolnikowi 
lepsze warunki przyrodnicze niż niższe koszty transportu będęce wynikiem lokaliza

cji produkcji rolnej w pobliżu miasta. Fakt ten zaistniał dlatego, że przybliżyły 

się punkty skupu produktów rolnych do gospodarstw rolniczych. Rolnik, ażeby sprzedać 

swoję produkcję, transportuje ję do punktu skupu, a nie do wielkiego miasta. 

Wykorzystanie czynników produkcji w regionie, województwie, gminie i gospodar

stwie w skali kraju zależy zatem od odpowiedniej lokalizacji produkcji przemysło
wej, rolniczej i usług. Prawidłowa lokalizacja zakładów przemysłu spożywczego 

ogranicza wielkość przewozów towarów rolniczych i usprawnia przebiegi towarowe na 

drodze od produ~enta do zakładu przemysłowego. Przemysł spożywczy powinno się za

tem lokalizować w rejonach surowcowych, ażeby na bliskie odległości przewozić su-
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rowce pierwotne (duża masa przewozowa), a na dalsze odległości przewozić (przetwo

rzone) produkty finalne. Z tych względów rośnie znaczenie stref produkcyjnych wo

kół zakładów przemysłu spożywczego. 

Tabor w rolniczym obrocie towarowym 

Tabor przewozowy wykorzystywany w ,rolniczym obrocie towarowym należy pod 

względem technicznym do najbardziej zróżnicowanych. Zróżnicowanie to wynika z 

przyczyn historycznych, ekonomicznych i z różnorodności masy towarowej występują

cej w rolnictwie. Nie straciła na swej aktualności również ocena przydatności posz

czególnych typów pojazdów do przewozów w gospodarstwie rolnym - w obrocie towarowym. 

Nadal rozpatruje się alternatywę wóz konny czy cięgnik rolniczy, cięgnik rolniczy 

czy samochód ciężarowy, typowy samochód ciężarowy czy specjalizowany itp. 

Środki transportowe wykorzystywane w rolnictwie dzieli się zazwyczaj na trzy 

zasadnicze grupy: środki przewozowe, urządzenia załadunkowe i wyładunkowe oraz 

urządzenia przemieszczające. 

Wozy konne sę nadal najbardziej powszechnym środkiem przewozowym w indywidu

alnym rolnictwie. W skali kraju wykorzystywanych jest około 1,5 mln wozów konnych 

ogumionych. Zastąpienie wozów na żelaznych obręczach wozami ogumionymi (głównie w 
latach 1955-1965) stanowi swego rodzaju rewolucję techniczną w rolniczych przewo

zach towarowych. Wozem parokonnym ogumionym przewieźć można jednorazowo 2-4 tony 

ładunku. Na bliskie odległości . i przy rozdrobnionych ładunkach sę to przewozy tań

sze niż środkiem zmotoryzowanym. 

Przewozy konne w transporcie gospodarstw i w rolniczym obrCJcie; , towarowym zastę
powane sę przewozami cięgnikami rolniczymi i samochodami ciężarowymi. Wszystkie 

uniwersalne kołowe cięgniki rolnicze używane sę do przewozów zewnętrznych w gos
podarstwach rolniczych i w rolniczym obrocie towarowym. Nie uruchomiono dotych

czas w naszym kraju produkcji specjalistycznych cięgników do transportu. Cięgnik 

do transportu charakteryzuje się większą prędkością maksymalną, wzmocnionym 

układem hamulcowym i wyposażony jest w szczelną kabinę kierowcy z wygodnym 

resorowanym siedzeniem. Istnieje duże zapotrzebowanie na taki typ cięgnika. 
Cięgnik rolniczy w wewnętrznym transporcie gospodarstw rolnych jest nieodzow

ny, ponieważ - mówiąc najogólniej - wmontowany jest wraz z zestawem maszyn towa

rzyszących w technologię produkcji (np . zbiór zielonek silosokombajnem typu „Or

kan") . W naszym kraju cięgniki stały się powszechnie używane we wszystkich spale-
-, 

cznych sektorach rolnictwa. 
Stan cięgników w rolnictwie w 1970 r. wynosił 224 531 sztuk fizytznych, a w 

1984 r. - 806 491 szt., w tym 614 100 szt. należało do gospodarstw indywidualnych. 
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Na 1 ciągnik w rolnictwie przypadało w 1970 r. 87 ha użytków rolnych, w 1980 r. 
31 ha, a w 1984 r. 23 ha. Niemniej jednak popyt rolnictwa, szczególnie indywidu

alnego, na ciągniki rolnicze jest nadal olbrzymi. 
Pełna przydatność ciągnika w transporcie wewnętrznym gospodarstw jest udowo

dniona. Ze względu na złej jakości drogi dojazdowe do pól i przejazdy przez pola 

oraz występowanie przewozów na małe odległości większość czasu pracy zużywa się 

na załadunek i wyładunek, a czas jazdy nie przekracza 25\ czasu pracy ogółem. Sa
mochód ciężarowy w transporcie wewnętrznym nie może być racjonalnie wykorzystany, 

a ciągnik jest systematycznie wypierany z transportu zewnętrznego gospodarstw i 
całego rolniczego obrotu towarowego. Dąży się również do wykonywania części trans
portu wewnętrznego gospodarstw samochodami ciężarowymi, czego wyrazem jest bezpo

średni odbiór zboża samochodami od kombajnów w okresie żniw. 
W integracji gospodarstw rolnych z rolniczym obrotem towarowym i przemysłem 

spożywczym najważniejszą rolę spełniają samochody ciężarowe. Samochody ciężarowe 

różnych typów staję się głównym środkiem przewozu ładunków w transporcie zewnę

trznym gospodarstw i instytucji związanych z kompleksem gospodarki żywnościowej. 

Głównym walorem samochodu jest szybkość. Średnia bowiem prędkość samochodu zła
dunkiem na drodze asfaltowej wynosi 60 km na godżinę, ciągnika 21 km, a wozu kon
nego 6,6 km [7]. Rośnie zatem zapotrzebowanie rolnictwa na samochody ciężarowe i 

dostaw.cze. 
Duże zapotrzebowanie gospodarstw rolniczych, szczególnie wielkotowarowych, i 

SKR na samochody ciężarowe wynika ze wzrostu produkcji towarowej i zaopatrzenia w 
środki produkcji przy istniejącym powolnym rozwoju usług transportowych dla rolni

ctwa. Wielkoobszarowe gospodarstwo rolne potrzebuje na około 500 ha użytków rol
nych jeden samochód ciężarowy o ładowności 4-6 ton oraz dwa samochody dostawcze. 

W pierwszej fazie rozwoju zmotoryzowanego transportu rolniczego _i obsługi 

transportowej rolnictwa występuje wysokie zapotrzebowanie na uniwersalne samocho
dy ciężarowe. W drugiej fazie występuje duże zapotrzebowanie na tabor specjalizo
wany. Fakt ten potwierdziła również praktyka krajów wysoko rozwiniętych gospodar
czo. Do najbardziej poszukiwanego specjalizowanego taboru w gospodarce żywnościo
wej należę samochody do przewozu żywca, mleka (cysterny izotermiczne z aparaturę 

kontrolno-pomiarową i z urządzeniem pobierającym mleko bezpośrednio ze zbiornika 

w oborze), owoców miękkich (samochody i kontenery chłodnie),oraz samochody do 
przewozu luzem, np. pasz przemysłowych z pneumatycznym załadunkiem i wyładunkiem. 
Podobnie w transporcie wewnętrznym gospodarstw pojawia się w określonym stadium 
rozwoju rolnictwa duży popyt na przyczepy specjalizowane do przewozu i zbioru sło
my, zielonki, ziarna zbóż itp. 
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T a b e 1 a 3 

Tabor samochodów ciężarowych gospodarstw rolniczych i instytucji 
uczestniczących w obrocie towarowym kompleksu 

gospodarki żywnościowej w porównywanych 
latach (stan w dniu 31 grudnia) 

Liczba samochodów w sztukach 
Wyszczególnienie fizycznych 

1970 1980 1984 

Państwowe gospodarstwa rolne 7 511 22 984 21 044 

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne 1 097 9 422 7 539 

Gospodarstwa indywidualne 7 128 41 478 50 684 

Związek . Rolników, Kółek i 
Organizacji Rolniczych 1 662 12 115 10 186 

Jednostki . podległe Centralnemu 
Związkowi Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska" 17 659 29 121 32 351 

Centralny Związek Spółdzielczości 
Mleczarskiej 6 497 9 648 11 800 

Centrala Spółdzielni 
Ogrodniczych 2 418 3 282 4 320 

Jednostki usługowe Ministerstwa 
Rolnictwa i Gospodarki 2ywnościo-
wej 33 852 41 231 37 337 

Razem 77 824 169 281 175 261 

t ród ł o: Rocznik statystyczny transportu 1971 i 1981. Roczniki branżo
we GUS, Warszawa 1971 i 1981. Transport Samochodowy Gospodarczy 1984 r. GUS, 
Departament Inwestycji Budownictwa i Transportu. Warszawa 1985. Stan samocho
dów ciężarowych w gospodarstwach indywidualnych w 1984 r. podany na podstawie 
szacunku. 

Stan samochodów ciężarowych w podstawowych ogniwach kompleksu gospodarki żyw
nościowej w porównywanych latach przedstawia tabela 3. Z tabeli tej wynika, że 

w ciągu 14 lat nastąpił znaczny wzrost samochodów ciężarowych w gospodarstwach 
rolniczych i instytucjach uczestniczących w rolniczym obrocie towarowym. Najwięk

szym taborem samochodów ciężarowych dysponują jednostki organizacyjne Centralnego 
Związku Spółdzielni „samopomoc Chłopska". Również w przyszłości w spółdzielczości 
zaopatrzenia i zbytu powinien występować najszybszy wzrost taboru samochodów cię
żarowych w celu rozwoju przewozów branżowych i usług transportowych dla gospo
darstw indywidualnych. Równocześnie . do obsługi nowego taboru przewozowego potr~eb-
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ne sę coraz bardziej skomplikowane urzędzenia do załadunku i rozładunku. Zagadnie

nie to nabierze jeszcze większego znaczenia w okresie rozwoju pakietowych, paleto

wych i kontenerowych przewozów w rolnictwie. 

Rozwój transportu kontenerowego w przemyśle i handlu · będzie wpływał stymuluję

co na rozwój przewozów kontenerowych w rolnictwie. Wprowadzenie w szerszym zakre

sie przewozów kontenerowych dla rolnictwa spowoduje zmniejszenie pracochłonności 

transportu rolniczego; wpłynie także na zmniejszenie strat i uszkodzeń ładunków 

podczas przewozów, ograniczy liczbę załadunków i wyładunków, wprowadzi oszczędnoś

ci w inwestycjach magazynowych itp. 

Obecnie maleję przewozy wozami konnymi, natomiast wzrastaję przewozy cięgni

kami i samochodami ciężarowymi. Jeżeli zewnętrzne przewozy rolnictwa przyjąć za 

100%, to przewozy wozami konnymi wyniosą wtedy szacunkowo 25%, cięgnikami 30%, sa
mochodami ci~żarowymi 40% i PKP 5%. 

We wszystkich rodzajach środków przewozowych następuje powolny wzrost jakoś

ciowy; potrzeby w tym zakresie sę olbrzymnie, a szczególnie w poprawie taboru sa

mochodowego uniwersalnego i specjalizowanego. Zapotrzebowanie na tabor samochodo

wy w gospodarce żywnościowej jest i będzie nadal duże. 

Wykonawcy transportu w ko"l)leksie gospodarki żywnościowej 

Zadaniem transportu jest szybkie przewiezienie bez strat wszystkich produktów 

towarowych z gospodarstw do handlu i przemysłu oraz środków produkcji do gospo

darstw i towarów konsumpcyjnych z hurtu do detalu. Cel ten realizuje wiele wykona

wców przewozów i usług transportowych dla rolnictwa i całego kompleksu gospodarki 
żywnościowej. 

Transport wewnętrzny w rolnictwie wykonują głównie same gospodarstwa rolne i 

SKR, natomiast w transporcie zewnętrznym występuje wielu wykonawców transportu 

usługowego dla rolników i instytucji uczestniczących w rolniczym obrocie towaro
wym. 

Transportowa obsługa kompleksu żywnościowego w naszym kraju znajduje się obecnie 
na takim szczeblu rozwoju, który zmusza wszystkie instytucje związane z rolniczym 

obrotem towarowym do organizowania i utrzymywania własnego taboru transportowego. 
Dlatego przy przewozie towarów dla rolnictwa i przemysłu spożywczego występuje 

wielu wykonawców . Większość przewoźników realizuje jedynie transport branżowy na 

drodze punkt skupu - hurt lub hurt - punkt zaopatrzenia. Transport ten nie powodu

je zmniejszenia ilości prac transportowych, wykonywanych przez same gospodarstwa 
rolnicze. 
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Rys. 2. Sprzedaż usług transportowych dla rolnictwa w przeliczeniu na 1 ha UR w 
19B4 r. 

Z tych względów usługi transportowe na rzecz rolnictwa sę niewielkie. W 1984 

roku wynosiły 628 zł w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych, w gospodarstwach uspo

łecznionych wynosiły one 2147 zł, a w indywidualnych zaledwie 217 zł na 1 ha użyt
ków rolnych [ 10] . 

Jeżeli wartość usług produkcyjnych sprzedanych dla całego rolnictwa przyjęć 

za 100%, to usługi transportowe w 1984 r. stanowię 7,6%. 

Udział usług transportowych w wartości usług produkcyjnych dla rolnictwa od 

wielu lat zmniejszał się . Dopiero od 1983 r. następił pewien wzrost udziału war
tości usług transportowych w usługach produkcyjnych dla rolnictwa. Stęd udział 

usług transportowych w wartości usług produkcyjnych dla rolnictwa w 1982 r. wyno

sił 6,9%, a w 1984 r. - 7,6% . Gospodarstwa uspołecznione korzystaję z usług tran-
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sportowych prawie 10 razy więcej w porównaniu z gospodarstwami indywidualnymi. Go

spodarstwa indywidualne wykonują zatem we własnym zakresie coraz więcej przewozów. 

Wartość sprzedanych (świadczonych) usług transportowych dla rolnictwa w prze

liczeniu na 1 ha użytków rolnych w poszczególnych województwach jest bardzo zróż

nicowana. Zagadnienie to ilustruje rysunek 2. 

W 1984 r. zróżnicowanie usług transportowych w zł na 1 ha użytków rolnych wa

hało się od 220 zł (woj . ostrołęckie), 252 zł (woj. łódzkie), do 12}8 zł (woj. 

opolskie) i 1112 zł (woj. wrocławskie). Od wielu lat w małym zakresie z usług 

transportowych korzystają gospodarstwa rolne w następujących województwach: ostro

łęckim, łomżyńskim, bialskopodlaskim, białostockim, radomskim i kieleckim. Do wo

jewództw intensywnie korzystających z usług transportowych należy zaliczyć: lesz-
'-

czyńskie, poznańskie, opolskie, wrocławskie, gdańskie i toruńskie . Relatywnie war-

tość usług transportowych w okresie ostatnich 5 lat wzrosła w takich wojewódz

twach, jak: siedleckie czy nowosądeckie, a spadła w łódzkim i ciechanowskim. 
Przyjmując w 1984 r. wartość świadczonych odpłatnych usług transportowych dla 

rolnictwa za 100%, stwierdzamy, że udział poszczególnych jednostek organizacyj

nych w wykonawstwie usług był następujący: kółka rolnicze 54,3%, jednostki podle

głe Ministerstwu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 26,4%, pozostałe jednostki 

19,}%. Największym wykonawcą usług transportowych dla rolnictwa są nadal kółka 

rolnicze, lecz udział wartości usług transportowych KR w transporcie usługowym dla 

rolnictwa w ostatnich latach zmniejsza się. 

Na skutek wprowadzenia w 1982 roku nowych wyższych cen na środki transportowe, 

paliwo, smary i wzrostu płac, wzrosły w porównaniu z rokiem 1981 taryfy przewozo

we w wielu rodzajach transportu, nawet o 300%. Jaki zatem wpływ będą · miały nowe 

ceny usług transportowych na kształtowanie się popytu na te usługi w latach osiem
dziesiątych - pokaże przyszłość. 

Nowoczesne usługi transportowe muszą być ściśle związane z transakcją kupna i 

sprzedaży. Wprowadzenie samochodowych usług trans.portowych dla gospodarstw indywi

dualnych wiąże się z: bezpośrednim odbiorem produktów w zagrodzie lub bezpośred

nią dostawą środków produkcji do gospodarstwa, wprowadzeniem klasyfikacji poubo

jowej zwierząt i wprowadzeniem laboratoryjnej klasyfikacji produktów roślinnych. 

Niemniej jednak ważną sprawą jest organizacja przedsiębiorstw usługowych, obsłu

gujących gospodarstwa rolnicze, rolniczy obrót towarowy i przemysł spożywczy . 

Chodzi tu o sprawny, nowoczesny i ekonomicznie dostępny przewóz towarów na drodze 
gospodarstwo rolne - zakłady przemysłu spożywczego i punkty zaopatrzenia rolnictwa 

w środki produkcji niezbędne gospodarstwom rolniczym. 

Rozwój nowego systemu obrotu towarowego powoduje zanikanie znaczenia punktu 

skupu i zaopatrzenia GS w rolniczym obrocie towarowym. Umacnia się natomiast 
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współpraca bezpośredniego odbiorcy produktów rolnych, np. zakładów przemysłu mięs

nego, cukrowni, polskich zakładów zbożowych z gospodarstwami rolnymi poprzez usłu
gi transportowe. Dzięki temu usługi transportowe staję się integralną częścią rol
niczego obrotu towarowego oraz sę poważnym czynnikiem rozwoju kooperacji pionowej 
gospodarstw z instytucjami handlowymi i przemysłu spożywczego. 

Obecnie usługi transportowe świadczy dla gospodarstw rolniczych wielu wykonaw

ców. Istnieje zatem rozproszony model usług transportowych. Poza tym wszystkie 

instytucje uczestniczące w rolniczym obrocie towarowym utrzymuję własny tabor 

przewozowy. Próby koncentracji taboru przewozowego, np. spółdzielczości ogrodni
czej, mleczarskiej oraz zaopatrzenia i zbytu w jednym przedsiębiorstwie transpor
towym, nie powiodły się. Z trudem zorganizowane w latach siedemdziesiątych przed
siębiorstwo transportowe~ postaci spółdzielni transportu wiejskiego (STW) w 
1981 r. rozpadło się znów na trzy branże. Myślę, że z tego faktu należy wycięgnęć 

konstruktywnę wnioski. 
Obecnie nie należy dężyć do fizycznej koncentracji taboru przewozowego róż

nych instytucji w jednym przedsiębiorstwie transportowym, lecz należy dężyć do 
koncentracji organizacyjnej, wykonawstwa transportu w ramach ścisłej kooperacji 

poszczególnych form przewozów w gospodarce żywnościowej, np. w postaci utworzenia 
spedycji transportu wiejskiego i całej gospodarki żywnościowej. 

Obsługa transportu rolnictwa w wojewodztwie opolskim 

Zadaniem transportu - jak już wyżej zaznaczono - jest szybkie przewiezienie 
bez strat wszystkich produktów z gospodarstw do handlu i przemysłu oraz środków 

produkcji do gospodarstw i towarów konsumpcyjnych z hurtu do detalu. Zadanie po
zornie wydaje się łatwe, lecz w praktyce transport w obsłudze produkcyjnej rolni
ctwa i całej gospodarki żywnościowej powoduje znaczne straty przewożonych produ
któw; jest mało wydajny i mało dochodowy. 

W celu podniesienia sprawności i efektywności obsługi transportowej organizo
wano tzw. eksperymenty transportowe. Jednym z nich był eksperyment transportowy 
zorganizowany w województwie opolskim w 1968 r. Województwo opolskie tym samym 
zostało jako pierwsze w kraju objęte w całości samochodowymi usługami transporto
wymi spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu. 

Tradycyjny system obrotu towarowego w pionie CZS 11Samopomoc Chłopska" chara
kteryzuje się tym, że rolnicy indywidualni zbywane produkty roślinne i zwierzęce 

dostarczają własnym taborem do punktu skupu gminnej spółdzielni, _ gdzie następuje 

ważenie i klasyfikacja dostarczanych produktów oraz wypłacanie należności za do-
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starczony towar. W siedzibie GS rolnik również nabywa za gotówkę towary potrzebne 
do produkcji rolnej, skąd przewozi je do gospodarstwa własnym środkiem transpor

towym. 
Nowy zaś system obrotu towarowego wprowadzony w województwie opolskim, który 

zintegrowany jest z usługami transportowymi, polega na dokonywaniu skupu bezpo

średnio w zagrodzie rolnika i przewożeniu zakupionego towaru do dalszego odiorcy 

transportem usługowym. Wszystkie towary potrzebne do produkcji rolniczej również 

są dostarczane rolnikowi loco gospodarstwo transportem usługowym. 

Przy takim systemie skupu i zaopatrzenia rodzi się jedność handlu i transpor

tu usługowego dla rolników w rolniczym obrocie towarowym. Trzeba też podkreślić, 

że świadczenie usług transportowych dla rolników odbywa się zgodnie z zasadą do

browolności. 

W eksperymencie transportowym w woj. opolskim STW jest wykonawcą transportu 

usługowego dla gospodarstw rolniczych oraz przejęła od gminnej spółdzielni wykonaw

stwo transportu branżowego. 

Procesy integracyjne transportu nie zostały do końca zrealizowane. Istnieje 

bowiem nadal na terenie woj. opolskiego transport gospodarczy jako wyodrębniony 

rodzaj transportu przy gminnych spółdzielniach. SKR-y są prawie wyłącznym wyko

nawcą usług transportowych w przewozach technologicznych gospodarstw; pełnią rów

nież rolę uzupełniającą w transporcie zewnętrznym. Wyposażone w, nowocześniejszy ta
bor samochodowy, mogłyby rozszerzyć zakres wykonawstwa usług transportowych dla 

gospodarki żywnościowej. 

Organizacja wykonawstwa usług transportowych dla rolników indywidualnych w 

woj . opolskim przedstawia się następująco . 

Działalnością spółdzielni transportu wiejskiego na szczeblu wojewódzkim kieru

je zarząd STW z prezesem zarządu. Zarząd STW podlega WZGS "Samopomoc Chłopska". 

Na szczeblu rejonu działa oddział względnie baza STW. Na szczeblu 1-3 gmin działa 

ekspozytura STW. Usługi transportowe dla rolników świadczą ekspozytury STW zloka
lizowane przy gminnych spółdzielniach. Ekspozytura STW jest właścicielem środków 

transportowych, a organizacją wykonawstwa transportu usługowego (spedycją) zajmu

je się GS. Rolnik zamawia usługę transportową bezpośrednio w GS lub u informatora 

wiejskiego. Informator wiejski składa zamówienie (zazwyczaj telefonicznie) u dys
pozytora ekspozytury STW. 

Nową organizację_ bezpośredniego odbioru produktów z zagród rolników przez GS 

najlepiej obrazuje przykład odbioru trzody chlewnej. Rolnik zgłasza do informato

ra wiejskiego określone sztuki trzody (tuczniki) do odbioru, a informator wiejski 
zgłoszenie to przekazuje do dyspozytora ekspozytury. Bezpośredni odbiór z zagród 

rolników odbywa się w określonych dniach tygodnia, w innych niż odbiór np. bydł a. 
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Rys. 3. Przykładowy schemat organizacyjny ekspozytury oddziału STW w woj. opolskim 

Skompletowany ładunek dostarczony jest bezpośrednio do zakładów przemysłu mięsne

go. Klasyfikacja i ważenie kolczykowanego żywca (według wagi bitej ciepłej) odby

wa się w zakładach przemysłu mięsnego. Należność, jaka przysługuje rolnikowi za 
sprzedane tuczniki, przekazywana jest przez GS na podstawie faktur do banku spół

dzielczego na konto rolnika - po uprzednim potręceniu za usługę transportowę. 

Schemat · organizacyjny typowej ekspozytury oddziału STW w woj. opolskim obrazu

je rysunek 3. 

Administrację ekspozytury STW świadczęcej usługi transportowe dla rolników 

zajmuję się zazwyczaj dwie osoby pełnięce funkcje organizatora usług transporto
wych GS i dyspozytora taboru ekspozytury. 

Sprawne funkcjonowanie spółdzielczych samochodowych usług transportowych dla 

roiników zależy w dużej mierze z jednej strony od kadry zatrudnionej w GS i ekspo

zyturze STW, z drugiej - od przygotowania samych rolników do tej nowej formy sku

pu i zaopatrzenia. 
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T a b e 1 a 4 

Działalność przewozowa Spółdzielni Transportu Wiejskiego 
w Opolu w porównywanych latach 

Lata 
Wyszczególnienie 

1970 1980 1984 

Zatrudnienie osób ogółem 1535 2028 1473 
Stan posiadania samochodów 

ciężarowych w sztukach 1205 911 659 
Łęczna ładowność taboru 

w tonach 3282 4717 3544 
Wielkość przewozów ładunków 

w tys . ton 3100 4796 3405 
Śrecniodobowy czas pracy 

taboru silnikowego 8,5 9,4 9,0 
Współczynnik gotowości technicznej 

taboru silnikowego 0,72 0,76 0,75 
Współczynnik wykorzystania 

taboru silnikowego 0,61 0,64 0,55 
Wartość sprzedaży usług, tys. zł 156 276 615 349 134 0246 
Koszt własny usług,tys. zł 148 692 575 462 118 9695 
Wskatnik rentowności 3,6 6,2 11,0 

t ród ł o: Sprawozdania z działalności STW w Opolu. 

Działalność transportowę STW w Opolu przedstawia tabela 4. 

Z danych zamieszczonych w tabeli 4 wynika, że w 1984 r. w porównaniu z 1980 r. 

następił spadek zatrudnienia i wielkości przewozów. Słowem, występuje nie rozwój, 
lecz spadek wybranych wskatników działalności transportowej STW w Opolu. Jest to 

zjawisko niekorzystne. Z opolskim eksperymentem transportowym więzano bowiem wiel

kie nadzieje w zakresie wypracowania odpowiednich wzorów do naśladowania w innych 

województwach. 

Opracowany przez WZGS w Opolu plan rozwoju obsługi transportowej kompleksu go

spodarki żywnościowej w woj. opolskim w latach 1968-1985 nie został zrealizowany. 

Realizacja tego planu miała odbywać się w trzech etapach [2]. 
W województwie opolskim świadczenie usług rozpoczęto od przewozu żywca, zboża, 

ziemniaków oraz materiałów budowlanych i nawozów sztucznych. Następnie rozpoczęto 

przewóz buraków cukrowych z zagród rolników do punktu skupu cukrowni. W trzecim 

etapie planowano całkowite przejęcie transportu buraków cukrowych na drodze: za

grody rolników - cukrownie. Pełne zaś przejęcie transportu żywca, zboża, ziemnia

ków i buraków cukrowych z zagród rolników spowoduje likwidację tradycyjnych pun

któw skupu zwierzęt rzetnych i zboża, prowadzonych dotychczas przez gminne spół-
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dzielnie. W końcowym etapie rozwoju usług transportowych w województwie opolskim 
zaplanowano powołanie spedycji transportu wiejskiego. Zakłada się, że spedycję 

wiejską powoła się wtedy, kiedy STW będzie przewozić około 70% ładunków występu

jących w rolniczym obrocie towarowym. 

Spedycja w obsłudze potrzeb przewozowych gospodarki żywnościowej 

Nowoczesnej obsługi transportowej kompleksu gospodarki żywnościowej nie można 
zorganizować bez odpowiedniej infrastruktury techniczno-ekonomicznej transportu. 

Do najważniejszych elementów tej infrastruktury należą: drogi dojazdowe o twardej 
nawierzchni, zmechanizowane stacje przeładunkowe i magazyny, stacje energetyczne 

i paliwowe, warsztaty remontowe i sieć telekomunikacyjna. Nowoczesna infrastruk
tura techniczno-ekonomiczna jest nieodzownym „kapitałem" dla dalszego rozwoju pro
dukcji rolniczej. Infrastruktura i specjalizowane środki przewozowe są niezbędny
mi elementami transportu; również do zapewnienia sprawnego przepływu towarów w 

ramach kompleksu gospodarki żywnościowej potrzebna jest odpowiednia spedycja. W 
literaturze fachowej z lat sześćdziesiątych spotyka się postulaty powołania spedy

cji wiejskiej. 
W piśmiennictwie naukowym spotyka się wiele definicji czystej spedycji - bez

taborowej i spedycji powiązanej z przedsiębiorstwem taborowym. 
Encyklopedia Powszechna PWN [l] ujmuje kwestię pojęcia spedycji następująco: 

spedycja, umowa o usługi przewozowe polegające na wykonywaniu czynności, których 

celem jest zorganizowanie przewozu rzeczy (np. zawarcie umowy przewozu, nadanie 

lub odbiór przesyłki). W Polsce przesyłką zajmują się: przedsiębiorstwa spedycji 
krajowej i inne przedsiębiorstwa przewozowe, np. PKP i PKS, a w handlu zagranicz
nym zajmuje się przedsiębiorstwo państwowe C. Hartwig. 

Wydaje się, że cele spedycji najtrafniej zostały sformułowane w pracy zbioro
wej [ 7]: ,,spedycja jest to zespół czynności związanych z procesem transportowym, 
mającym za cele przygotowanie przewozu, przekazanie i załadowanie ładunku na śro

dek transportu,zabezpieczenie interesów posiadacza ładunku, czuwanie nad prawid

łowym przebiegiem procesu przewozowego, przyjęcie ładunku ze środka transportowe

go i rozładunek tego środka, oraz wykonanie wszystkich czynności związanych z za
kończeniem procesu transportowego, przy czym jest rzeczą obojętną, czy c~ynności 

te wykonuje spedytor, przewoźnik czy właściciel ładunku". 
Teoretyczne podstawy funkcjonowania spedycji wiejskiej przedstawione zostały 

w pracy E. Lissowskiej [4]. Spedycja wiejska w założeniu autorki realizowałaby 

szerszy wachlarz zadań niż przedsiębiostwo transportowe. Do zadań spedycji wiej

skiej należałoby więc: organizowanie transportu, wykonawstwo przewozów, koordyna-



30 J. FERENIEC 

cja wykonywanego transportu innych przewoźników w rolnictwie oraz ścisłe uczestni

ctwo w procesie organizacji rolniczego obrotu towarowego. Z przytoczonego zakresu 

działalności spedycji wiejskiej wynika, że spedycja wiejska powinna być ściśle 

zintegrowana z działalnościę przedsiębiorstw transportowych. Zadanie i cele spe
dycji w obsłudze potrzeb przewozowych wsi i innych spedycji branżowych przedsta

wił w swojej pracy J. Marzec [6]. Autor ten uzasadnia, że funkcję spedytora wiej

skiego spełniaję spółdzielnie transportu wiejskiego i ich ogniwa , organizacyjne. 

Jest to jednak spedycja w ramach spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu , a potrzeba 

istnienia spedycji dla gospodarki żywnościowej . 

Kluczowę rolę w obsłudze transportowej rolnictwa i całego kompleksu gospodar

ki żywnościowej spełnia, i w przyszłości również powinna spełniać, spółdzielczość 

zaopatrzenia i zbytu, a konkretnie spółdzielnie transportu wiejskiego. Rozwój STW 

pod względem liczby i jakości taboru, zaplecza technicznego i socjalnego powinien 

być połęczony z rozwojem służby spedycyjnej. Organizacja i wszelkie zabezpiecze

nie przewożonych ładunków ma ważne znaczenie, a szczególnie znaczenie to wzrasta 

w przewozach łatwo psujęcych się produktów rolnych. 

Praktyczny wniosek, jaki wypływa z nowej teorii spedycji.jest taki, że dzia

łalność spedycyjna nie obejmuje swym zakresem czynności fizycznego przemieszcza

nia ładunków. Stęd służby spedycyjne w kompleksie gospodarki żywnościowej mogę 

się posługiwać środkami przewozowymi własnych przedsiębiorstw przewozowych, jak 

również mogę zlecać wykonanie takich przewozów. Rozwój spedycji w transporcie 

wiejskim należy rozpatrywać na kilku poziomach. 

Najniższę komórkę spedycyjnę we wsi jest informator wiejski. Informator wiej

ski, inaczej agent handlowo-spedycyjny (zazwyczaj miejscowy rolnik), działa w każ
dej wsi objętej usługami transportowymi dla rolników : Informator wiejski zbiera 

zlecenia na transport towarów odbieranych bezpośrednio w gospodarstwach i towa

rów dostarczonych przez handel własnymi środkami transportowymi loco gospodarstwo. 

Informator zebrane zamówienia przekazuje do GS osobiście lub telefonicznie. Isto

tne zatem znaczenie ma rozwój sprawnej sieci telefonicznej na wsi . Służba handlu 

gminnej spółdzielni zajmuje się skupem produktów rolniczych i rozprowadzaniem to

warów z własnych magazynów hurtowni do gospodarstw rolnych oraz do sprzedaży deta

licznej. Przewozy na szczeblu gminy wykonuje się taborem STW oraz taborem gospo

darczym GS. Przy niektórych GS działaję ekspozytury względnie punkty usług tran

sportowych STW. Na szczeblu rejonu działaję oddziały STW. 

Komórki spedycyjne oddziałów STW organizuję transport zlecany przez gminne 

spółdzielnie. Pełna spedycja STW występuje na linii własne magazyny hurtowni -
sieć detaliczna. 
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Spedycja wojewódzka organizuje i realizuje transport w skali wojewódzkiej. Do

tychczas w STW funkcję tę spełniał dział przewozów i spedycji. Działalność spedy

cji wojewódzkich podporzędkowana jest spedycji Zarzędu Transportu CZSR "Samopomoc 
Chłopska" . STW stawać się będzie w przyszłości głównym koordynatorem przewozów w 

kompleksie gospodarki żywnościowej. STW stanowię czynnik integracji gospodarstw 

rolnych z instytucjami handlowymi, które rozprowadzaję towary do sprzedaży detali

cznej, oraz z zakładami przemysłu spożywczego, które przetwarzaję produkty rolni

cze. 

Integracyjna rola transportu będzie wzrastać, pod warunkiem, że rozwinie się 

jednocześnie infrastruktura transportu w poszczególnych członach kompleksu gospo

darki żywnościowej. 

Transport spełni ważnę rolę w gospodarczym obrocie towarów. Rola ta jest do

ceniana także i w gospodarce żywnościowej. W okresie kryzysu energetycznego, a 

szczególnie kryzysu gospodarki paliwowej,funkcje transportu muszę być rozpatrywa

ne zwiększę uwagę. Organizacja transportu stanowić musi istotny element sprawnej 

organizacji produkcji rolnej i rolniczego obrotu towarowego w gospodarce narodo

wej. Ażeby transport spełniał swoję funkcję integrujęcę w kompleksie gospodarki 

żywnościowej, muszę być odpowiednio przygotowane do tej roli poszczególne człony 

kompleksu gospodarki żywnościowej. 

Olbrzymia większość gospodarstw indywidualnych nie ma żadnych urzędzeń uła

twiajęcych załadunek i rozładunek transportowanych ładunków w zewnętrznych prze

wozach gospodarstw. Brak jest mechanicznych ładowaczy, ramp przenośników i urzę

dzeń ułatwiajęcych, r1p. załadunek na samochody żywca bezpośrednio w pomieszcze

niach gospodarskich. Ponadto ładunki w transporcie indywidualnym sę bardzo rozdro

bnione. Proces specjalizacji produkcyjnej gospodarstw sprzyja wzrostowi skali jed

norodnej produkcji, a tym samym powoduje wzrost poszczególnych partii sprzedawa

nych i transportowanych produktów. Często dojazd samochodów do gospodarstw jest 

utrudniony z braku odpowiednich dróg dojazdowych. Gminy, w których zamierza się 

wprowadzić powszechne spółdzielcze samochodowe usługi transportowe, powinny odzna

czać się dobrymi, utwardzonymi drogami dojazdowymi do wszystkich wsi i osiedli. W 
rejonie obejmujęcym kilka gmin, tj. w zasięgu działalności oddziału STW, potrzeb

ny jest zmechanizowany punkt rozładunkowy i załadunkowy towarów z wagonów kolejo

wych i samochodów ciężarowych. Trudno bowiem w takim punkcie transportowym przy 

dużym przepływie towarów prowadzić ręczny załadunek i rozładunek. Znaczenie zn-e

chanizowanego punktu przeładunkowego wzrośnie jeszcze bardziej z chwilę uppwsze

chnienia się transportu kontenerowego. 

Do wymogów transportu usługowego musi być również przygotowany handel i prze

mysł spożywczy jako końcowi odbiorcy produktów rolnych. Chodzi tu głównie o spra-
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wny odbiór przewożonych produktów, np. obecnie często wiele godzin oczekują pojaz
dy ze zbożem od kombajnów przed magazynami zbożowymi PZZ. Polskie zakłady zbożowe 

muszą mieć zatem urządzenia do automatycznego rozładunku i załadunku zboża. Podob
nych przykładów przytoczyć można więcej. 

Całość pracy przewozowej oddziałów STW wymaga sprawnej koordynacji na szcze
blu wojewódzkim i krajowym. Cel ten spełnić może nowoczesna spedycja wiejska w 
ramach całej gospodarki żywnościowej. 

Nowego systemu transportowej obsługi rolnictwa nie można stworzyć w ciągu jed-
nego roku; system ten może być ukształtowany w okresie wielu lat. Wprowadzenie 
powszechnych samochodowych usług transportowych dla rolnictwa powinno odbywać się 
w powiązaniu z technicznym rozwojem infrastruktury rolnej. Transport samochodowy 
wymaga bowiem rozbudowy i modernizacji dróg dojazdowych, budowy i adaptacji maga
zynów, usprawnienia sieci telefonicznej, produkcji taboru samowyładowczego, budo
wy zaplecza obsługi i napraw taboru transportowego oraz produkcji nowych specjali
stycznych środków transportowych. 

Kompleksowa rozbudowa i powszechne wprowadzenie zintegrowanej obsługi tran
sportowej całej gospodarki żywnościowej jest procesem trudnym, lecz koniecznym, 
ze względu na wzrastające potrzeby żywnościowe społeczeństwa. 

Wnioski 

1. Istnieje jedność transportowej obsługi rolnictwa z rolniczym obrotem towa
rowym w ramach kompleksu gospodarki żywnościowej kraju. Transport usługowy inte
gruje gospodarstwa rolnicze z instytucjami związanymi z rolniczym obrotem towaro
wym i z przemysłem spożywczym. 

2. Sprawne przewozy przyspieszają przebiegi towarowe na drodze producent -
konsument i likwidują wiele strat związanych z rolniczym· obrotem towarowym. 

3. Rozwój nowego systemu obrotu towarowego powoduje zanikanie dotychczasowego 
znaczenia punktu skupu i zaopatrzenia GS w rolniczym obrocie towarowym. Umacnia 
się natomiast współpraca bezpośredniego odbiorcy produktów rolnych, np. zakładów 

przemysłu mięsnego, cukrowni, polskich zakładów zbożowych z gospodarstwami rolny
mi poprzez usługi transportowe. 

4. Prawidłowa lokalizacja zakładów przemysłu spożywczego ogranicza wielkość 

przewozów towarów rolniczych i usprawnia przebiegi towarowe na drodze od produ
centa do zakładu przemysłowego. 

). Odpowiednio zorganizowana kontraktacja produktów rolniczych przez przemysł 
spożywczy ma ważne znaczenie w procesie integracji gospodarstw z przemysłem. 
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6. Rozwój spedycji w obsłudze transportowej kompleksu gospodarki żywnościowej 

stanowi ważny czynnik integracji ogniw kompleksu gospodarki żywnościowej. 
7. Rozwój transportowej obsługi kompleksu gospodarki żywnościowej wymaga roz

budowy infrastruktury gospodarczej (drogi, magazyny, zmechanizowane punkty prze

ładunkowe, sieć telefoniczna na wsi itp.) oraz odpowiednich środków transporto
wych. 

8. Usługi transportowe dla rolnictwa najlepiej ,funkcjonuję w tych wojewódz

twach, w których występuję: wysoka towarowość gospodarstw indywidualnych, duże za

kupy przez gospodarstwa przemysłowych środków produkcji, wysoki poziom zawodowy 
i społeczny rolników oraz dobry stan dróg dojazdowych do wsi i zagród. 

9. Ogniwem wiodęcym w świadczeniu usług transportowych dla gospodarstw rol

nych i w obsłudze transportowej kompleksu gospodarki żywnościowej powinien być, 

ogólnie bioręc, handel, a konkretnie spółdzielczość zaopatrzenia i zbytu 11Samopo

moc Chłopska'! i jej spółdzielnie transportu wiejskiego. 
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HHTErPHPYIOOLA,H PO]h TPAHCTIOPTA B OBC]Yi!rn:BAIIHH 
IllilUEBOro ITPOH3BO~CTBEHHOro KOMITJIEKCA 

Pe a~ M. e 

TpaHcnopTHNe ycAyra A~H ce~bcKoro xoaattcTBa pea~aa~Tca B sa
CToa~ee BpeMH MHOrHMH BNITO~HHTe~HMH. TaKRM o6pa30M HMeeTCH pacceHH
HaH MOAenb TpaHcnopTHOro o6cnysHB8HHH DH~eBoro npOH3BOACTBeHHOro 
KOMn~eKca. CBepx Toro Bee yqpegAeHHH J"ł8CTBY~~He B cenbCKOX03H~CT
BeHHOM TOBapooOopoTe pacno~ara~T co6CTBeHHNMH TpaHCnOpTHNMH cpeACT
Ba• H. IlonhlTRH cocpeAOToqeaHa Bcex TpaacnopTHhlX cpeĄCTB, HanpocaĄo
BoAąecKHX H MO~oqHNX KOonepaTHBOB H KoonepaTHBOB caa6*eHHH H C6NTa 
B eĄHHOM TpaacnopTHOM npeAnpHHTHH He onpaBĄa~H ce6a. 

OpraHH30B8HHOe C TPYAHOCTHMR BO BTOpon no~OBHHe CeMHĄeCHTblX ro
AOB TpaHCDOPTHOe npeĄnpHHTHe B BHĄe ROODepaTRBOB ce~bCKoro Tpauc
nopTa (KCT) pacna~ocb BHOBb B 1981 r. aa TPH oTpac~H. B aacToH~ee 
BpeMH He~eiecoo6pa3HO CTpeMRTbCH K cpH3HqecKon KOH~eHTpa~HH Tpaacnop
THOro napKa pa3HhlX yqpelE)l;eHHtt B OĄHOM TpaHcnopTHOM ~eHTpe, a c~eAY
eT CTpeMHTbCH CRopee K opraHH38qHOHHon KOH~eHTpa~H, Hanp. B BHĄe 
npeĄnpHHTHn Ą~R cen&cKoro Tp8HCDOpTa H A~R Bcero DH~eBoro KOMD~eKca. 

Ha COOTBeTCTB~~eM 3Tane 3KOHOMHqecKoro pa3BHTHR CTpaHN Tpasc
nopT BNDOXHHeT HHTerpHp~UJ.YD pOXb B KOMn~eKce DH~eBoro npOH3~0ACTBa. 
OH HHTerpHpyeT xoaancTBa C npeĄnpHHTHHMH DH~eBo~ npOMNm~eHHOCTH H C 
J"łpe~Ą8HHHMH cenbCKoro TOBapoo6opoTa H npOH3BOĄCTBeHHNX ycAyr A~H 
ce~bCKoro X03HttCTBa. . 

B CTaTbe npHBOĄHTCH BenHqHHa TpaHCDOPTHO~ M8CChl, BeAHqHHa Tpaac
nopTHOro napKa H OilHCNBaeTCH OnoAbCKaH MOĄe~b TpaacnopTHoro o6c~~H
B8HHH IlH~eBoro npOH3BOĄCTBeHHOro KOMnXeKca. 

J. Fereniec 
INTEGRATIONAL ROLE OF THE TRANSPORT SERVICES 

FOR FOOD PRODUCTION 

Summary 

Transport services for farms are rendered by many units, hence there is a dis
sipated model of the transport services for the food production complex. Moreove~, 
all units taking part in the turnover of agricultural products have ·their own 
transport means. Attempts of concentration of the transport means of e.g. horti
cultural, dairy or supply-and-sale cooperatives in one transport enterprise pro
ved inefficient. 

In the second half of 1970 ies a transport enterprise in the form of rural 
transport cooperatives was organized with difficulties; however, it was disinte
grated anew in 1981 into three branches . At present it is unpurposeful to strive 
at a physical concentration of the transport means of various institutions in one 
transport centre; it should be aimed rather at organizational concentration, e.g. 
in creation of a centre for rural transport and for the whole food production com
plex. The transport fulfills at an appropriate stage of the economic development 
of the country an integrating nole in the food production complex. It integrates 
farm with food industry and with institutions of turnover of agricultural goods 
and of production services for agriculture. 

The size of the transport mass and of the transport means as well as the Opo
le model of transport services for food production are presented in the work. 


