
ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 1988 z. 348 

TRANSPORT W USPOŁECZNIONYCH GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH 

Wojciech Ziętara 

Instytut Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych 
SGGW-AR w Warszawie 

1. Wprowadzenie 

Przestrzenny charakter produkcji rolniczej i wzrost powiązań gospodarstw . z 
rynkami zaopatrzenia i zbytu decydują o roli transportu w gospodarstwie rolniczym 
i o skali jego potrzeb. Potrzeby te są wynikiem wzrostu towarowości produkcji rol
niczej i zwiększającej się w sposób ciągły masy przewożonych ładunków. Wymienione 
zjawiska są bezpośrednim skutkiem intensyfikacji produkcji rolniczej. Transport w 
gospodarstwach rolniczych, w odróżnieniu od transportu w innych działach i gałę

ziach gospodarki narodowej,charakteryzuje się dużą różnorodnością ładunków, sezo
nowością przewozów oraz niejednolitym poziomem mechanizacji procesów transporto
wych. W rolnictwie podstawowym środkiem produkcji jest ziemia, gdyż na niej reali
zuje się procesy produkcyjne. Z przestrzennym charakterem tych procesów wiąże się 
organizacja przedsiębiorstw rolniczych. W uspołecznionym sektorze rolnictwa nastą
piła daleko posunięta koncentracja ziemi, szczególnie w państwowych gospodar
stwach rolniczych. W latach 1958-1968 średnia wielkość tego typu gospodarstwa wy
nosiła około 430 ha i kształtowała się na zbliżonym poziomie. Wzrost wynosił tyl
ko 10%. W 1973 roku średnia wielkość gospodarstwa wynosiła już 700 ha UR, a obec
nie wynosi ponad 1000 ha (11]. Niezależnie od wzrostu powierzchni gospodarstw na
stąpiło powiększenie przedsiębiorstw rolniczych. Dominującą obecnie formą orga
nizacyjną są przedsiębiorstwa wielozakładowe, grupujące od kilku do kilkunastu 
gospodarstw i obejmujące od 1 do 20 tys. ha UR. 

W 1980 roku średnia powierzchnia państwowego przedsiębiorstwa rolniczego wyno
siła 3704 ha UR, a w 1984 r. 2772 ha UR. Wprowadzenie powiązań kooperacyjnych mię

f dzy zakładami i wzrost koncentracji produkcji zwierzęcej spowodował zwiększenie 
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potrzeb przewozowych w państwowych gospodarstwach rolniczych. Podobne procesy za

chodziły również w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Ich natężenie było 

jednak trochę mniejsze~ Świadczę o tym zmiany w powierzchni użytków . rolnych, będę
cych w użytkowaniu RSP. W 1970 r. średnia wielkość RSP wynosiła 223 ha UR, w 

1ąso r. 314 ha UR, a w 1984 r. 301 ha UR. Wymienione wyżej procesy spowodowały, 

że transport w uspołecznionych gospodarstwach wielkoobszarowych stał się podsta

wowym czynnikiem warunkujęcym sprawny przebieg procesów produkcyjnych. 

2. Rodzaje transportu w gospodarstwach rolniczych 

W gospodarstwach rolniczych najczęściej wyróżnia się następujęce rodzaje tran
sportu: 

a) transport zewnętrzny: 

- cięgnikowy, 

- samochodowy, 

b) transport wewnętrzny: 

- przewozy między ośrodkiem gospodarczym a polami, 
- przewozy między polami, 

- przewozy polowe, 
- przewozy podwórzowe, 

- przewozy między zakładami w przedsiębiorstwach wielozakładowych. 

Transport zewnętrzny obejmuje przewozy między podwórzem i polami a punktami 

odbioru produktów rolniczych i zaopatrzenia gospodarstw w artykuły pochodzenia 

nierolniczego i rolniczego. Cechę charakterystycznę tego rodzaju przewozów jest 

to, że odbywaję się one na większych odległościach i przy użyciu mechanicznych 
środków transportowych. 

W skład transportu wewnętrznego wchodzę natomiast prze~ozy odbywajęce się na 

terenie gospodarstwa i przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich przewozy między 

ośrodkiem gospodarczym a polami, obejmujęcB transport całej wyrrodukowanej masy 

na polach i łękach oraz zwożonej do ośrodka (ziarno, słoma, zielonka, okopowe), a 

także masę wywożonę na pola (nasiona, sadzeniaki, nawozy mineralne i organiczne). 

Do tego rodzaju transportu zalicza się także przewozy między poszczególnymi zakła

dami w ramach przedsiębiorstwa, będęce efektem powięzań kooperacyjnych. Transport 

w naszym rozumieniu obejmuje wszystkie czynności zwięzane z załadunkiem produk
tów, ich przewozami i rozładunkiem (bez nakładów pracy zwięzanych ze składowaniem), 



TRANSPORT W USPOŁECZNIONYCH GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH 75 

3. Wielkość transportu w przedsiębiorstwach rolniczych 

Za podstawowy miernik wielkości transportu przyjmuje się tonokilometr nomi

nalny, który stanowi jednostkę pracy przewozowej. Jest on iloczynem przewiezione

go ładunku i odległości. Jako dodatkowe mierniki wielkości transportu sę przyjmo

wane: 

- masa przewozowa wyrażona w jednostkach wagowych, 

- poziom nakładów robocizny i siły pocięgowej na tra~sport, 

- procentowy udział nakładów na transport w nakładach ogółem. 

3.1. Praca przewozowa w przedsiębiorstwach rolniczych 

W literaturze przedmiotu brak jest wyczerpujęcych badań dotyczęcych pracy 

przewozowej. Z najnowszych na uwagę zasługuję badania T. Tarnowskiego[9] prze

prowadzone w latach 1978-1980 w celowo wybranym wielozakładowym przedsiębiorst

wie rolniczym położonym w woj. kaliskim. W jego skład wchodziło 7 zakładów. Wed

ług badań autora średni poziom pracy przewozowej w transporcie wewnętrznym wyno-

· sił w tych latach około 35 tonokilometrów na 1 ha UR. Poziom zróżnicowania pracy 

przewozowej był znaczny, gdyż obszar zmienności zawarty był między 17 a 51 tono

kilometrów. 

3.2. Masa przewozowa w przedsiębiorstwach rolniczych 

Masa przewozowa jest sumę wszystkich ładunków przewożonych w gospodarstwie. 

Wyraża się ję w tonach na 1 ha UR. Traktowana jest jako pomocniczy miernik wiel

kości transportu. W latach sześćdziesiętych, jak podaję Z. Kierul i St. Piwowar
czyk [3], w warunkach średnio intensywnego gospodarstwa rolniczego przewożono 

rocznie około 22 ton ładunków w przeliczeniu na 1 ha UR. W latach 1971-i974 w wa
runkach kombinatu łękarskiego Wizna [11, 12] przewożono od 22 do 34 ton ładunków 

na 1 ha. Według Tarnowskiego, w latach 1978-1980 w badanych zakładach masa prze

wozowa wynosiła około 34 ton/ha. J. Bielejec [l], opierajęc się na wynikach badań 

przeprowadzonych w 1981 r. w wielkoobszarowych gospodarstwach uspołecznionych, po

daje, że masa przewozowa kształtowała się w nich na poziomie 29,2 ton/ha. 

W gospodarstwach o wysokim poziomie intensywności produkcji masa przewozowa 

może wynosić nawet do 45 ton ładunków na 1 ha UR. Dane te potwierdzaję wyniki ba

dań Kompleksowej Mechanizacji Rolnictwa prowadzonych przez IBMER w PGR Leszno i 
, Zaborówek [14]. Uogólniajęc wyniki przeprowadzonych badań można stwierdzić, że 
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masa przewozowa w uspołecznionych gospodarstwaGh rolniczych w ostatnich latach wy
nosi od 30 do 45 ton na 1 ha UR i zależy przede wszystkim od poziomu intensyw
ności produkcji. Gros masy przewozowej, gdyż około 85% [11, 12, 14], przypada na 
transport wewnętrzny. W tym transporcie przeważają ładunki prze~ożone z pól i łęk 

do ośrodka gospodarczego. Ich udział w masie przewozowej transportu wewnętrznego 

wynosi około 85% [11]. Wśród· ładunków przewożonych z ośrodka gospodarczego na 
pola i łęki dominującą pozycję stanowię nawozy organiczne i mineralne. Analizując 
strukturę masy przewozowej można stwierdzić, że w przedsiębiorstwach rolniczych 

transport wewnętrLny, zwany także transportem technologicznym, spełnia rolę wio
dącego ogniwa i decyduje o poziomie nakładów cobocizny i siły pociągowej na trans
port ogółem. Z analizy tej można też wysnuć wniosek o dużej różnorodności przewo
żonych ładunków. W gospodarstwach łąkarskich o uproszczonej strukturze produkcji 

transportuje się około 10 różnych ładunków pod względem formy. W gospodarstwach 
ogólnorolniczych liczba przewożonych ładunków wynosi około 20. 

3.3. Poziom nakładów robocizny i siły pociągowej na transport 

oraz ich udział w nakładach ogółem 

O roli transportu w przedsiębiorstwach rolniczych można wnioskować również na 
podstawie struktury ponoszonych nakładów robocizny i siły pociągowej. W tabeli 1 
przedstawiono procentowy udział tych nakładów w nakładach ogółem w dwóch badanych 
przez IBMER zakładach rolnych, wchodzących w skład Kombinatu PGR Leszno. Dane te 

odnoszę się do dwóch lat gospodarczych: 1975/76 i 1981/82. Wynika z nich, że śred
ni udział nakładów robocizny na transport jest zbliżony w obydwu latach i wynosi 
odpowiednio 18,8% i 17,7%. W pierwszym okresie występuje pewne zróżnicowanie w 
udziale nakładów robocizny na transport między badanymi zakładami. Przyczynę tego 
zjawiska była koncentracja środków transportowych w zakładzie Leszno, który był 
zakładem wiodącym. W okresie pótniejszym nastąpiła zmiana koncepcji organizacyj
nej, polegająca na wyrównaniu poziomu wyposażenia w środki transportowe w obydwu 

zakładach. Podane wyniki sę zbliżone do wyników badań przeprowadzonych w Kombina

cie Łąkarskim Wizna [ 11]. Z badań Tarnowskiego [ 9] wynika, że udział nakładów ro
bocizny na transport w nakładach ogółem wynosił około 25%. Wśród nakładów robociz
ny na transport dominuję nakłady na transport wewnętrzny. Ich udział wynosi około 

85%. Odmiennie kształtuje się udział nakładów siły pociągowej cięgników na tran
sport w nakładach ogółem. Z danych tabeli 1 wynika, że w okresie pierwszym udział 

ten wynosił około 40%, a w okresie drugim około 63%. Wyniki drugiego okresu sę 

zbliżone do ustaleń innych autorów, wg których udział ten wynosił 63% [11] i 70% 
[9]. Charakterystyczny jest również bardzo wysoki udział tych nakładów w nakła-
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dach . transportu wewnętrznego. Udział ten wynosi o~oło 90% [9, 11]. Nakłady siły 
pocięgowej samochodów w całości ponoszone są na transport, przede wszystkim zew

nętrzny. Ich udział wynosi około 96%. Na podstawie przeprowadzonych badań można 

stwierdzić, że w gospodarstwach o niższym poziomie mechanizacji nakłady roboci
zny na transport wynoszę około 44 rbh/ha UR [9, 14], a przy wyższym poziomie me

chanizacji nakłady te są niższe i wynoszę około 34 rbh/ha UR. Nakłady siły pocią

gowej wynoszę odpowiednio 33 cnh/ha i 23 cnh/ha. Nakłady samochodogodzin wynosiły 

średnio około 2 smh/ha UR [9, 13]. 

T a b e 1 a 1 
Udział nakładów robocizny i siły pociągowej na transport 
w ogólnych nakładach w badanych przedsiębiorstwach(%) 

Wyszczególnienie 1975/76 1981/82 

PGR PGR PGR 
Leszno Zaborówek Leszno 

Udział nakładów robocizny 
na transpo:i:-t 24,12 13,64 18,22 
z tego: 

- zewnętrzny 2,10 3,32 1,36 
- wewnętrzny 22,02 10,32 16,86 

Udział nakładów siły pacię-
gowej cięgników na transport 47,80 33,07 63,00 
z tego: 

- zewnętrzny 5,40 3,32 1, 40 
- wewnętrzny 42,40 29,75 61,60 

Udział nakładów siły pacię-
gowej samochodów na transport 100,0 100,0 100,0 
z tego: 

- zewnętrzny 97,86 97,37 88,90 
- wewnętrzny 2,14 2,63 11,10 

t r 6 d ł o: [14] . 

4. Czynniki określajęce poziom nakładów robocizny i siły 

pocięgowej na transport 

4.1. Poziom wyposażenia gospodarstw uspołecznionych 
w środki transportowe 

PGR 
Zaborówek 

17,21 

2,10 
15,11 

62,90 

2,76 
60,14 

100,0 

95,46 
4,54 

Wyposażenie gospodarstw rolniczych w środki transportowe jest jednym z pod

stawowych czynników warunkujących sprawną realizację zadań przewozowych. Podsta-
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wowymi elementami tego wyposażenia sę: siła poci.ęgowa - cięgniki i samochody, 

przyczepy, urządzenia .za- i rozładunkowe. W tabeli 2 przedstawiono poziom wyposa

żenia gospodarstw uspołecznionych w siłę pocięgowę. 
T a b e 1 a 2 

Poziom wyposażenia uspołecznionych gospodarstw rolniczych 
w siłę pocięgowę (w jednostkach pociągowych na 100 ha UR) 

PGR Ministerstwa 
Lata Rolnictwa i RSP Średnio w rol-

Gospodarki Żyw- nictwie 
nościowej 

mech. zywa razem mech. Żywa razem mech. żywa razem 

1970 16,4 2,0 18,4 16,6 2,6 19,'2 7,1 10,9 18,0 

1975 20,0 1,0 21,0 23,8 1,1 24,9 13,8 9,6 23,4 

1980 25,0 0,6 25,6 30,7 0,5 31,2 22,7 7,7 30,4 

1981 26,0 0,6 26,6 31,4 0,4 31,8 24,0 7,6 31,6 

1982 27,2 0,5 27,7 32,1 0,4 31,7 25,9 7,5 33,4 
1983 26,8 0,5 27,3 34,1 0,4 34,1 27,7 6,9 34,6 

Ź I' ód ł o: Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, GUS, 
Warszawa 1982. Rocznik Statystyczny 1984, Warszawa 1984. 

T .abela 3 

Poziom wyposażenia uspołecznionych gospodarstw rolniczych 
w cięgniki i samochody ciężarowe (w sztukach na 100 ha UR) 

Lata 

1970 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983 

Ź r ó d ł 

Cięgniki w szt. 

PGR RSP 

2,27 2,38 
2,27 3,22 
2,54 3,64 
2,56 3,57 
2,66 3,56 
2,62 3,53 

średnio 
w rolni-

ctwie 

1,15 
2,00 
3,17 
3,45 
3,76 
4,00 

Średnia moc 
cięgnika w kM 

PGR RSP 

37,4 36,4 
44,4 43,9 

57,2 54,9 

o: Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Gospodarki 
Warszawa 1982. Rocznik Statystyczny 1984, GUS, Warszawa 1984. 

Samochody 
w szt. 

PGR 

0,27 
0,38 
0,65 
0,65 

0,64 

RSP 

0,45 
0,85 
1,25 
1,18 

. 
1,05 

Żywnościowej GUS, 



TRANSPORT W USPOŁECZNIONYCH GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH 79 

Jak wynika z danych tabeli 2, w gospodarstwach uspołecznionych dominującym ro

dzajem siły jest mechaniczna siła pociągowa. Udział koni jest minimalny. Wynosi około 

0,5 jednostki pociągowej na 100 ha UR, a w całym rolnictwie około 8 jednostek. W 
RSP wyposażenie w siłę pociągową jest wyższe o około 20% niż w PGR. Jest to skut

kiem znacznie mniejszej powierzchni gospodarstw spółdzielczych. W kolejnej tabeli 

3 przedstawiono poziom wyposażeni~ uspołecznionych gospodarstw rolniczych w cięg
niki i samochody. 

W gospodarstwach państwowych obserwuje się pewną stagnację w zakresie wyposa

żenia w cięgniki. Przyrost w ostatnich 11 latach wynosił około 12%. Stan ten wska
zywałby na pełne zbilansowanie potrzeb w tym zakresie. Stagnacja w zakresie licz

by cięgników w przeliczeniu na 100 ha UR nie oznacza jednak stałego poziomu wypo

satenia. W tym okresie nastąpił znaczny wzrost mocy ciągników, gdyż z 37,4 KM w 

1970 r. do 57,1 KM w 1981 r. Biorąc pod uwagę moc cięgników można stwierdzić, że 

w 1970 roku na 100 ha UR w PGR przypadło 85 KM, a w 19B1 r. 146 KM. Przyrost zain

stalowanej mocy wynosił około 72%. W RSP w 1970 roku występował podobny poziom wy

posażenia w cięgniki jak w PGR, a w 1983 roku był około 34% wyższy. Z. Wójcicki 

[10] przewiduje dalszy znaczny przyrost liczby ciągników w gospodarstwach uspo
łecznionych. Z obliczeń przedstawionych przez tego autora wynika, że w 1990 roku 

w PGR powinno przypadać 3,3 cięgnika na 100 ha UR, a w RSP 4,1 cięgnika. Aktualny 

poziom wyposażenia gospodarstw uspołecznionych w cięgniki można uznać za zbliżony 

do optymalnego. Poziom wyposażenia gospodarstw uspołecznionych w samochody w świe

tle prognostycznych obliczeń Z. Wójcickiego [10] można uznać za zadowalający. W 

1983 r. w PGR na 100 ha UR przypadało 0,64 samochodu, a w RSP 1,05. Odpowiednie 

wielkości dla 1990 r. obliczone przez Z. Wójcickiego wynosiły 0,67 i 1,01. 

W tabeli 3 podano poziom wyposażenia gospodarstw uspołecznionych w przyczepy 

i inne środki transportowe. Do środków tych zeliczono rozsiewacze nawozów mineral

nych i wapna oraz rozrzutniki i ładowacze obornika. Z analizy struktury nakładów 
energetycznych na transport wynika, że dominującą pozycję zajmuję nakłady na tran

sport wewnętrzny. Wymienione środki bezpośrednio sę stosowane w tego rodzaju tran

sporcie. Charakterystyczną cechę transportu wewnętrznego jest wystąpowanie szere

gu zabiegów, w których trudno wyodrębnić wszystkie fazy transportu. Takie środki, 

jak rozsiewacze nawozów i wapna oraz rozrzutniki. do obornika, pe!nię jednocześnie 

rolę środka transportowego i maszyny ułatwiającej wykonywanie określonych czynno

ści (rozsiewanie, roztrząsanie). Ponadto rozrzutniki do obornika, jako przyczepy 

wieloczynnościcowe, wykorzystywane sę do transportu innych produktów rolniczych. 
Z danych tabeli 4 wynika, że w PGR w ostatnich kilkunastu latach poziom wypo

sażenia w przyczepy skrzyniowe był bardzo stabil~y i wynosił 2,5 przyczepy na 

100 ha UR, w RSP był znacznie wyższy, gdyż wynosił około 4 przyczep na 100 ha UR. 
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T a b e 1 a 4 

Poziom wyposażenia uspołecznionych gospodarstw rolniczych 
w ważniejsze środki transportowe (w sztukach na 100 ha UR) 

Rodzaje środków transportowych 
Rodzaj 

Lata gospo- przyczepy rozsiewa- rozrzut-
darstwa skrzynio- cze nawo- rozsiewa- niki obo- ładowacze 

we i wy- ZÓW cze wapna rnika obornika 
wrotki 

1970 PGR 2,36 0~35 0,63 0,25 
RSP 2,92 0,30 0,44 0,62 0,35 

1975 PGR 2,61 0,17 0,36 0,80 0,28 
RSP 3,85 0,39 0,50 1,13 0,51 

1980 PGR 2,50 0,12 0,37 0,95 0,37 
RSP 4,08 0,41 0,50 1,30 0,58 

1981 PGR 2,58 0,13 0,40 0,98 0,38 
RSP 4,03 0,43 0,52 1,27 0,58 

1983 PGR 2,66 0,15 0,44 0,86 
RSP 4,04 0,49 0,53 1,19 

t ród ł o: Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, GUS, 
Warszawa 1982. Rocznik Statystyczny 1984 r., GUS, Warszawa 1984. 

Z obliczeń przeprowadzonych przez Z. Wójcickiego [10] wynika, że w 1990 r. w PGR 
powinno przypadać na 100 ha UR 4, 5 p_rzyczepy, a w RSP 4, 9 priyczepy. Można zatem 

stwierdzić, że bliższe. stanu nasycenia przyczepami są RSP. Poziom wyposażenia RSP 
w rozsiewacze do nawozów jest około trzy razy wyższy niż w PGR. W RSP na 100 ha 

UR przypadało w ostatnich latach około 0,4 rozsiewacza, a w PGR 0,15. Bardziej wy

równany był natomiast poziom wyposażenia w rozsiewacze do wapna, rozrzutniki i 

ładowacze do obornika. Z liczb podanych w tabeli 4 wynika, że pod względem iloś

ciowym poziom wyposażenia gospodarstw uspołecznionych w środki transportowe jest 

bliski nasycenia. Świadczy o tym mała zmienność tego wyposażenia w ostatnich la

tach. 

4.2. Pozostałe czynniki określające poziom nakładów 

energetyczny~h na transport 

W literaturze przedmiotu najczęściej wymienia się następujące czynniki: 

- odległość i jakość dróg dojazdowych, 

- rodzaj środków transportowych, 
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- postać przewożonych produktów, 

- organizacja prac transportowych. 
Wszechstronne badania nad wpływem jakości dróg na poziom nakładów na tran

sport w warunkach gospodarstw rolniczych przeprowadził A. Konowrocki[5]. Wynika z 

nich, że jakość nawierzchni dróg wpływa bezpośrednio na prędkość przejazdów, wy
korzystanie ładowności i potrzeby środków transportowych. Prędkość przejazdów 

ciągników po drodze utwardzonej jest około 4 razy większa niż na drodze bardzo 

złej. Wykorzystanie ładowności środków transportowych na drodze złej jest o 33% 

niższe niż na drodze dobrej. Z tych powodów nakłady pracy na transport na drogach 

złych są znacznie wyższe. Z innych badań wynika [11], że niekorzystny wpływ na

wierzchni dróg w wyższym stopniu przejawia się przy wzroście odległości. Przy 

odległości 1 km różnica w nakładach robocizny j siły pociągowej na transport 

1 tony między drogą gruntową a drogą o nawierzchni asfaltowej wynosiła 26%, a 

przy odległości 10 km - 48%. 

Rodzaj stosowanych środków transportowych również w bardzo istotnym stopniu 

wpływa na poziom nakładów na transport. Chodzi w tym wypadku o ładowność środków 

transportowych i wydajność urządzeń do za- i rozładunku. Doskonałą ilustracją tej 

tezy są wyniki badań A. Konowrockiego i R. Gurtowskiej [6], dotyczące nakładów na 

transport i roztrząsanie obornika. W roku ~ospodarczym 1967/68 nakłady robocizny 

przy nawożeniu obornikiem na 1 ha wynosiły 20,6 rbh, a nakłady siły pociągowej 

ciągników 394 kMh/ha. W tym okresie używano roztrząsaczy jednoosiowych typu RT-21 

o ładowności 2,5 ton oraz ładowaczy o udźwigu 0,3 t. W roku 1979 /80, gdy stosowano 

przyczepy technologiczne T-088 (produkcji NRD) o ładowności 8,5 t i ładowacze o 

udźwigu 2 ton (typ Ł 200), nakłady robocizny wynosiły 3,9 rbh/ha, a nakłady siły 

pociągowej 417 kM/ha. Spadek nakładów robocizny wynosił 81%, a nakłady siły pocią
gowej wzrosły zaledwie o 5,8%. 

Z rozwojem stosowanych środków transportowych bezpośrednio wiąże się postać, 

w jakiej przewozi się produkty, i organizacja prac transportowych. Forma produk

tów i ich przydatność do transportu wynika przede wszystkim z ich ciężaru właści

wego. Dotyczy to głównie produktów objętościowych (słoma, siano). Istotny wpływ 

na obniżenie nakładów na transport takich produktów ma zagęszczenie ich masy, któ

re osiąga się dzięki prasowaniu. 
Organizacja pracy w transporcie wiąże się z ustaleniem i przyjęciem odpowied

nich proporcji między pracą żywą i uprzedmiotowioną. Polega to na doborze odpowie

dniej ilości pracowników, ciągników, przyczep oraz urządzeń za- i rozładunkowych 

w stosunku do postawionych do wykonania zadań. Przy ciągnikach chodzi o pełne wy

korzystanie ich mocy, a przy przyczepach o wykorzystanie ich ładowności. 

Z badań W. Ziętary i J. Lewandowskiego [11] wynika, że nakłady robocizny na 

transport 1 tony masy przy pełnym wykorzystaniu ładowności środka transportowego 



82 W. ZIĘTARA 

(przyjętego w wysokości 7 t) sę 3,5- krotnie niższe w stosunku do minimalnego wy

korzystania (przyjętego w wysokości 2 ton). Niezwykle istotne jest także agrega
towanie przyczep w celu wykorzystania mocy cięgników i samochodów. Oddziaływanie 

liczby przyczep w agregacie transportowym na nakłady energetyczne jest silniejsze 
przy większych odległościach. Tendencja ta występuje z podobnym nasileniem, ·nie

zależnie od jakości dróg. Nakład robocizny na transport 1 tony na odległość 1 km 

cięgnikiem z 1 przyczepę podobny jest do nakładu przy odległości 3 km, ale agrega

tem składajęcym się z dwóch przyczep. 

Syntetycznym wskaźnikiem dobroci organizacji prac transportowych jest udział 

czasu przejazdów w czasie ogólnym. Z badań przeprowadzonych przez St. Kokoszkę [4] 

wynika, że w warunkach badanych przedsiębiorstw rolniczych udział czasu przejaz

dów z ładunkiem w ogólnym czasie transportu wynosił około 21%. Autor ten nie 

stwierdził różnic w poziomie tego wskaźnika między transportem cięgnikowym i sa

mochodowym. St. Kokoszka stwierdził także, że 40% czasu pracy to straty z przy

czyn niezależnych od rodzaju środka transportowego, a wśród nich 29,8% to straty 

z przyczyn organizacyjnych. 

Z ostatnich badań W. Ziętary [12] prowadzonych w kombinacie łąkarskim PGR Wi
zna wynika, że wartość wskaźnika wykorzystania środków transportowych przy cięg

nikach wahała się w granicach od 30 do 51%. W transporcie samochodowym wartość 

tego wskaźnika wahała się od 36 do 56%. W tym wypadku wskaźnik wykorzystania środ

ków transportowych określono stosunkiem czasu przejazdów (z ładunkiem i bez ładun

ku) do ogólnego czasu pracy. Z badań Z. Sehna [8] przeprowadzonych w 1983 r. wy

nika, że wskaźnik wykorzystania środków transportowych wynosił od 38% do. 57% w 
zależności od rodzaju przewożonych ładunków. Obserwuje się ponadto duże zróżnico
wanie wartości wskaźnika w zależności od rodzaju transportowego produktu. Niżej 

podaję wartość wskaźnika wykorzystania środków transportowych w ważniejszych pra

cach w transporcie zewnętrznym: 

Wartość wskaźników dla 

cięgników samochodów 

transport części zamiennych 51% .[l] 50% [2] 
li węgla i materiałów budowla-

nych 48% [2] 36% [7] 
li nawozów mineralnych 44% [3] 39% [6] 
li artykułów spożywczych 43% [4] 35% [BJ 

li suszu 43% [4] 40% [5] 

li siana 41% [5] 56% [l] 

li pasz i ściółki 33% [6] 44% [3] 

li inwentarza żywego 37% [7] 41% [4 J 
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Na podstawie analizy wskaźników wykorzystania środków transportowych można stwier

dzić, że wykorzystanie to jest niskie, a nawet bardzo niskie. Najbardziej wykorzy

stane są środki transportowe przy transporcie części zamiennych. Wiąże się to z 

dłuższymi trasami przejazdów. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwier

dzić także, że wartość wskaźników wykorzystania środków transportowych jest obni

żona o 15-20% z tytułu błędów organizacyjnych. 

5. Sezonowość transportu rolniczego 

Charakterystyczną cechą transportu w gospodarstwach rolniczych jest sezono

wość przewozów. Objawia się ona nie tylko zmiennością nakładów energetycznych na 

transport, lecz również zmiennością przewożonych ładunków. Z przeprowadzonych ba

dań wynika [B, 9, 11, 14], że w gospodarstwach ogólnorolniczych największe nakła-

dy na transport występują w okresie jesiennym, szczególnie we wrześniu i w 

październiku. W kombinacie PGR Leszno nakłady robocizny na transport w paździer
niku były około 80% wyższe niż w pozostałych miesiącach. Nakłady siły pociągowej 

ciągników w październiku były około 92% wyższe niż w pozostałych miesiącach. Po

dobne różnice wystąpiły również w nakładach siły pociągowej samochodów. Podobną 
zmienność nakładów energetycznych na transport stwierdzili także Z. Sehn [BJ i 
T. Tarnowski [9] . 

Na podstawie analizy wyników cytowanych badań można sformułować następujące 

wnioski: 

1. Masa przewozowa w gospodarstwach uspołecznionych, jako podstawowy czynnik 
I 

określający potrzeby transportowe, wynosi obecnie od 33 do 45 t/ha UR. Jej po-

ziom zależy głównie od poziomu intensywności organizacji produkcji i intensywno

ści produkcji. 

2. Dominującą pozycję w masie przewozowej ogółem, gdyż około 85%, zajmują 

ładunki przewożone w ramach transportu wewnętrznego, a wśród nich produkty prze

wożone z pól i łąk do ośrodka gospodarczego. 

3. Udział nakładów robocizny na transport w nakładach ogółem waha się od 18% 

do 25%, natomiast udział nakładów siły pociągowej ciągników na transport w nakła

dach ogółem wynosi od 63% do 70%. Około 90% tych nakładów ponoszonych jest w ra

mach transportu wewnętrznego. 

4. ~- warunkach gospodarstw uspołecznionych nakłady robocizny na transport wy
noszą od 34 rbh do 44 rbh na 1 ha UR i zależą od pozi001u mechanizacji prac tran

sportowych, natomiast nakłady siły pociągowej ciągników w badanych przedsiębior

stwach wynosiły od 23 cnh do 33 cnh/ha UR. 
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5. Poziom wyposażenia gospodarstw uspołecznionych w siłę pociągową i środki 

transportowe w ostatnich kilku latach nie uległ poważniejszym zmianom. Pod wzglę

dem ilościowym poziom ten można uznać za zadowalający. Poważne potrzeby występują 

natomiast w zakresie jakościowym. Brak jest na rynku w odpowiednich ilościach 

przyczep technologicznych o większych ładownościach i · urządzeń do prac za- i roz

ładunkowych. 

B. Za podstawowy czynnik określający poziom i strukturę nakładów na transport 

należy uznać jakość dróg w gospodarstwach rolniczych. Wskazane jest poświęcanie 

większej uwagi tym zagadnieniom. Inwestowanie w drogi może być czynnikiem substy

tującym robociznę i środki transportowe. 

7. Wykorzystanie środków transportowych należy uznać za niezadowalające. Jest 

to rezultat dużego udziału strat (45-30%) czasu w transporcie spowodowanych błęda
mi organizacyjnymi. 

B. Największe spiętrzenia w nakładach na transport występują w okresie jesien

nym. Jest to skutkiem zbioru roślin okopowych i pastewnych, a także braku odpowie

dnich środków transportowych. 
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B. 3eHTapa 

TPAHCilOPT B OEOEIUECTBJIEHHhlX CEJihCKOX03HtlCTBEHHhlX IlPE,IUIPHHTHHX 

P e 3 ro M e 

B CT8T!oe paccMaTpHB8IOTC.FI npo6~eMbl TpaHcnopTa B o6o6~eCTBJleH
HNX X03.FiffCTBax. B 3THX X03.FiffCTBax B IlOCJieBOeHHblff nepHOA npoacxo
AHJlH ABJleKO npoABHHYTNe opraHH38~HOHHhle H3MeHeHH.FI. Hx noc~eACTBHeM 
CSl,tJ[ HeyKJlOHHhdł pOCT DJIO~BAH CeJl!oCKOX03RffCTBeHHNX yrOAHff B 3THX xo
aaffCTBax. PacmHpeHHe DJl0~8AH X03RffCTB npHBOAHJIO K npOAJleHHIO DOA~e3A
HhlX AOpor K IlOJIJlM H JlyraM H3 ~eHTpa X03R~CTBa. PocT CTeneHH TOBap
BOCTH npo)U'J(~H npHBOAHJI K yKpen~eHHIO CB.FI3eff X03HffCTB C phlHK8MH CHa-
6aeHHR H c6NT8. YKa3aHHble H3MeHeHHR Bbl3B8JlH yBeJiuqeHHe 3HaąeHHR 
:rpaHcnopTa B KpynHOTOBapHbIX X03.FiłłCTBax. OT CTaJI OCHOBHłiM <I>aKTOpOM 
JIHMHTHpytO~HM 3~eKTHBHOCT!, XOAa npOH3BOACTBeHHblX npo~eccoB B xoaaff
CTBax. YcJIOBHeM pa~HOHaJlH3a~HH TpaHcnopTHblX npo~eccoB RBJlReTC.FI npa
BKJlbHOe aayqeHHe ero BHAOB H paaMepoB, a B nepByro oqepeAEo ~aKTOpOB 
BJłHRD~HX Ha ypoBeHb 38TpaT 3HeprHH Ha TpaHCilOpT. B CB.FI3H C 3THM B 
CT8T!oe paCCMaTpHBaIOTC.FI BlłAbl TpaHcnopTa B ceJIEoCKOM X03JlffCTBe H MepH
Jla npHMeHneMNe AJIJl ero onpeAeJleHHR. ITpoBeAeHHble HCCJieAOBaHHR noKa-
38JIH, qTo TpaHcnopTHSR Macce B ASHHOro THna X03RffCTBax COCTaBJIJteT 
33-45 TOHH Ha reKTap ceJIBCKOX03RffCTBeHHblX yrOAHff. Ilpeo6JIQA8IO~yro no-
3H~I> 38HHMaIOT IlPOAYKTrI nepeBOAHMl:,[e B paMKax BHyTpeHHOro TpaHcnopTa. 
XapaKTepuayeTC.FI T8Klll'.e ypoBeHEo aaTpaT Ha Tp8HCilOpT H pe3epBbl TpaHC
nopTHblX cpeACTB. Ha OCHOB8HHH npHBeAeHHblX peayJIEoTaTOB HCCJleAOBaHHff 
o6cylC,ltaeTCR poJib HaH60Jlee Balll'.HblX ~KTOpOB B~HHIO~HX Ha noTpe6HOCTH 
X03JtffCTB B TpaHcnopTe, TSKHX KBK KaąeCTBO AOpor, BHAbl npHMeHJteMbIX 
Tp8HCilOPTHblX cpeACTB H ypoBeHEo opraHH38~H TpaHcnopTHb!X pa6oT. 

W. Ziętara 

TRANSPORT IN SOCIALIZED AGRICULTURAL ENTERPRISES 

S u m m a r y 

The problem of transport in socialized agricultural enterprises is discussed 
in the paper. In these farms considerable organizational changes took place in 
the post-war period. They consisted in a consid erable widening of the area 
of agricultural lands in these farms. This widening resulted in elongation of 
access roads to fields and meadows from the farm centre. An increase of the mar
ketability degree of production led to closer links of farms with supply and sa
le markets. The above changes resulted in an increase of the role of transport in 
large agricultural enterprises. The transport became a factor limiting an effi
cient course of production processes in farms. A condition of rationalization of 
transport processes is a proper recognition of transport kinds and ranges and, 
first of all, of the factors affecting the level of energy expenditures for tran-
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sport and criteria of its measurement are discussed in the paper. The investiga
tion results prove that the transport mass in farms of sucha type amounts to 33-
45 tons per hectare of agricultural lands. Dominating position occupy the pro
ducts forwarded within the framework of the inner transport. Also the level of 
expenditures for transport and reserves of transport means are characterized. On 
the basis of the investigation results the role of most important factors for
ming the transport needs in farms, such as quality of roads, kind of applied tran
sport means and level of organization of transport works, is discussed. 


