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Uwagi ogólne 

Obsługa transportowa kompleksu gospodarki żywnościowej wykazuje szereg nie

prawidłowości zarówno w sferze organizacyjnej, ekonomicznej, jak i techniczno

-eksploatacyjnej. Nie jest to zjawisko charakterystyczne dla stanu obecnego, lecz 

proces funkcjonujijcy od szeregu lat. Aktualna struktura organizacyjna transportu 

obsługujqcego kompleks gospodarki żywnościowej nie jest w pełni przystosowana do 

potrzeb zarówno producentów rolnych, jak i spożywczych. Rozproszenie organizacyj-

ne transportu (przede wszystkim samochodowego) utrudnia ciijgłij i skoordynowanę 

obsługę potrzeb przewozowych kompleksu. W zasadzie poza jesiennymi przewozami pło

dów rolnych brak jest jakiejkolwiek formy koordynacji przewozów ładunków rolno

spożywczych, zarówno w ramach jednej gałęzi transportu, jak i w ujęciu między-

gałęziowym. A przecież potrzeby przewozowe kompleksu występuję przez 

nie tylko w okresie jesiennym. 

cały rok, 

Wiele zastrzeżeń można mieć również do międzygałęziowego podziału zadań prze-

wozowych realizowanego opartego nie na parametrach ekonomicznych, lecz na sy

stemie nakazowo-zakazowym, tworzonym przez poszczególnych przewoźników (zwłasz

cza przez transport ·kolejowy). Pomimo widocznego postępu w ostatnich dwóch latach 

koszty transportu nadal nie stanowiij podstawowego kryterium międzygałęziowego po-
działu zadań przewozowych w obsłudze kompleksu gospodarki 

to wynika nie tylko z relatywnie niskiego poziomu cen za 

(głównie w zakresie transportu kolejowego), lecz również z 

żywnościowej. Zjawisko 

usługi transportowe 

tradycyjnego,podejś-

cia do roli i znaczenia czynnika transportowego w procesach gospodarowania. Tran-

sport nie jest bowiem traktowany jako jeden z głównych czynników warunkujęcych 
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zarówno procesy lokalizacji, koncentracji, specjalizacji i kooperacji produkcji, 

jak i funkcjonowania systemu dystrybucji, obrotu towarowego i kontraktacji. 

W sferze techniczno-eksploatacyjnej występują od szeregu lat stałe ogranicze

nia zdolności przewozowej (przede wszystkim transportu kolejowego), spowodowane 

głównie zmniejszającym się roboczym stanem ilościowym wagonów towarowych, pogarszają

cą się strukturą rodzajową taboru, złym stanem technicznym wagonów oraz niewystar
czajęcym potencjałem usługo-naprawczym PKP i opóźnieniami w modernizacji infra

struktury liniowej kolei. Nadal jest zbyt niski poziom mechanizacji prac ładun

kowych, niezadowalająca dyscyplina ładunkowa klientów PKP oraz zbyt mały postęp 

w modernizacji placów i dróg dojazdowych. Zarówno klienci, jak i przewoźnicy nie 

mają wystarczających możliwości technicznych do stosowania na szeroką skalę no

woczesnych form i technologii przewozów. 

Zasygnalizowane zjawiska stwarzają poważne trudności w prawidłowej obsłudze 

potrzeb przewozowych kompleksu rolno-spożywczego przez transport, a zwłaszcza 

przez transport kolejowy. Widząc konieczność usprawnienia pracy transportu po

przez eliminowanie tych negatywnych zjawisk, należy - w moim przekonaniu - skon

centrować poczynania w dwóch sferach: w otoczeniu transportu, czyli w kompleksie 

gospodarki żywnościowej, oraz w samym transporcie. 

Nieracjonalne potrzeby przewozowe kompleksu wynikające zarówno z rozmiesz-
czenia terenów uprawy, punktów skupu i kontraktacji w stosunku do zakładów prze

twórstwa rolno-spożywczego, jak i systemu organizacji i zasad funkcjonowania sku

pu, dystrybucji i obrotu towarowego Są głównym źródłem niekorzystnych zjawisk w 

działalności transportowej, a przede wszystkim „nieracjonalnych przewozów". Dla

tego też punktem wyjścia powinno być kompleksowe rozpoznanie wielkości oraz 

struktury rodzajowej i przestrzennej potrzeb przewozowych całego kompleksu. Isto-
tne jest również szczegółowe rozpoznanie podatności przewozowej poszczególnych 

grup towarowych kompleksu, przy uwzględnieniu specyficznych własciwości gałęzi i 

rodzajów transportu, uczestniczących w obsłudze przewozowej kompleksu. Konsekwen• 

cją tych badań byłoby ustalenie stopnia oraz ilościowego i jakościowego poziomu 

zaspokajania potrzeb przewozowych kompleksu przez wszystkie gałęzie transportu. 

Skuteczność eliminacji niekorzystnych zjawisk w sferze transportu zależy od 

przedsięwzięć realizowanych na styku transport-klient, wewnętrz przedsiębiorstw 

transportowych oraz w sferze zasilania transportu. Ponieważ od szeregu lat nie 
prowadzi się kompleksowych prac badawczych obejmujących obie sfery, w odniesieniu 

do kompleksu gospodarki żywnościowej, brak jest całościowych i źródłowych mater

iałów pozwalających na ocenę obsługi przewozowej kompleksu przez transport kólE 

jawy. Prowadzona jest jedynie szczegółowa analiza realizacji tzw. przewozów je

siennych płodów rolnych, w aspekcie oceny przygotowań organizacyjno-technicznych 



T a b e 1 a 1 
Przewozy ładunków kompleksu gospodarki żywnościowej transportem kolejowym*, w latach 1981-1984 

Grupa Przewozy w tys. ton Średnia odległość przewozu Dynamika przewozów 

towarowa** 1 tony w km 1980 = 100 

1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 

Zboża ogółem 8240 5239 4632 4603 351,1 335,4 330,0 310,3 92,1 58,5 51,7 51,4 

w tym z importu 6160 3557 2943 2327 381,9 372,8 375,9 383,9 87,5 50 , 5 41,8 33,1 

Ziemniaki 936 649 1112 1064 361,1 386,3 406,0 388 92,1 63,8 109,4 104,7 

Buraki cukrowe 2847 2495 2839 2845 119,1 118,1 126,3 130,8 146,9 128,7 146,5 146,8 

Inne płody i przetwory 
rolne ogółem 7573 6621 6642 7462 260,3 254,4 252,0 261,8 95,3 83,3 83,6 93,9 

w tym : cukier 739 656 711 681 227,3 191 ,9 223,1 239,4 91,5 81,2 88,1 84 , 4 

Wyroby zbożowe i ziemnia-
czane 1700 1445 1249 1283 282,6 305,5 287,2 297,2 92,6 78 , 7 68,l 69,9 

Ładunki rolno-spożywcze 
z grupy 17 ogółem 1402 1417 1501 1498 316,0 316,1 320,4 333,8 80,6 81,5 86,3 86,2 

w tym: mięso, ryby, 
tłuszcze i przetwory z 599 615 674 662 329 355,3 324,9 342,7 94,7 97,3 106,6 104, 7 
nich, przetwory męczne 

RAZEM 20998 16421 16726 17472 285,0 270 , 0 286,4 267,8 97,3 76,1 77 ,5 80,9 

* Bez kolei dojazdowych. 
~* Wg nomenklatury PKP. 
Zr ód ł o: Roczniki statystyczne PKP za lata 1980-1984 oraz obliczenia własne. 
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oraz samego wykonania. Jest to jednak tylko część ładunków kompleksu gospodarki 

żywnościowej realizowana przez transport kolejowy, charakteryzujęca się znacznym 

stopniem koncentracji przewozów w czasie. Wysoki wskaźnik sezonowości tych prze

wozów wynika ze struktury rodzajowej transportowanych ładunków. 

Uwzględniajęc powyższe uwarunkowania w niniejszym artykule zostały przedsta

wione wybrane problemy i zagadnienia zwięzane z obsługę kompleksu przez transport 

kolejowy. Podjęto również próbę oceny przewozów ładunków koleję na podstawie in

formacji dotyczęcych jesiennych przewozów płodów rolnych oraz materiały zawarte 

w niektórych wcześniejszych opracowaniach badawczych, które nadal sę aktualne, 

zwłaszcza jeśli chodzi o wnioski i propozycje w zakresie usprawnienia transportu 

kolejowego. 

2. Wybrane zagadnienia obsługi przewozowej kompleksu gospodarki 

transport kolejowy 

żywnościowej 

2.1. Wielkość i struktura prze~ozów ładunków kompleksu rolno-spożywczego 

Wielkość i struktura przewozów ładunków kompleksu transportem kolejowym zo

stała przedstawiona w tabeli 1. Do analizy przewozów ładunków w latach 1981-1984 

przyjęto następujęce grupy towarowe (wg nomenklatury i klasyfikacji kolejowej): 

- zboża wszelkie - grupa 12, 

- ziemniaki - grupa 13, 

- buraki cukrowe - grupa 14, 

- inne płody i przetwory rolne - grupa 15, 

oraz niektóre ładunki z grupy 17 „pozostałe towary", a mianowicie: 

- surowce i wyroby pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, 

- zwierzęta, ptactwo i drób, 

- mięso, ryby,tłuszcze, przetwory z nich i przetwory męczne, 

- napoje, ocet,drożdże. 

Jedynie powyższe ładunki z grupy 17 były możliwe do włęczenia do przewozów ogółem, 

z uwagi na wyodrębnienie ich w statystyce przewozów ładunków PKP. Przyjęte do ana

lizy ładunki stanowię podstawowę masę towarowę kompleksu gospodarki żywnościowej, 

przewożonę transportem kolejowym. Dane zawarte w tabeli 1 odnoszę się do kolei 

normalnotorowych. W zwięzku z 1ym należy również uwzględnić przewozy ładunków rol

no-spożywczych realizowane przez koleje dojazdowP.. 
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i ------P-KP_w_o_B_SŁ_u_oz_E_Ko_MP_L_E_K_su_Go_s_Po_o_A_RK_I_2v_w_No_ś_c_rn_w_EJ ______ l4_9 ,~ 
f, 
il. W 19B1 r. przewieziono kolejami dojazdowymi 1045 tys. ton ładunków (w tym 
S 531 tys. ton buraków cukrowych). W 19B4 r. przewozy te-wyniosły 921 tys. ton (w 

r tym 463 tys. ton buraków cukrowych) . Przewozy ogółem kształtowały się następująco : 
f 22043 tys. ton w 19B1 r. i 1B393 tys. ton w roku 19B4. 

W analizowanym okresie przewozy ogółem zmniejszyły się o ponad 316 mln ton 

- ładunków, przy czym o spadku zdecydowało gwałtowne zmniejszenie się przewozów zbo

ża z importu o 3,8 mln ton. Spadła więc dynamika przewozów w stosunku do roku 

19B0 (22493 tys. ton= 100,0) do poziomu 81,7%, przy porównywaniu przewozów ogó

łem, natomiast bez kolei dojazdowych - B0,9% . 

Jedynie w dwóch grupach towarowych: buraki cukrowe i · ziemniaki odnotowano 

rosnącą dynamikę przewozów, tj. 146,B% i 104,7% . Przewozy pozostałych ładunków 

kompleksu gospodarki żywnościowej w roku 19B4 kształtowały się, z niewielkimi od

chyleniami, na poziomie 1981 r. oraz znacznie poniżej wykonania zadań przewozo

wych - w 1980 r. 

Zmniejszył się również udział ładunków kompleksu w przewozach ogółem PKP (z 

nadania własnego) z 5,8% w roku 1981 do 4,6% w roku 1984. Trudno w sposób jedno

znaczny zinterpretować i ocenić fakt zmniejszenia się średniej odległości przewo

zu 1 tony ładunków ogółem kompleksu transportem kolejowym, nie posiadając infor

macji z zakresu innych gałęzi i rodzajów transportu. 

Z uwagi na sezonowy charakter występowania potrzeb przewozowych zdecydowanej 

większości ładunków k001pleksu, występuje poważna koncentracja przewozów w ostat

nich miesiącach roku. W okresie wrzesień-grudzień 1981 r . przewieziono transpo

rtem kolejowym około 9,8 mln ton ładunków, tj. 48% przewozów ogółem (bez grupy 17h 
W analogicznym okresie 1984 r. przewieziono 8,8 mln ton, tj. około 52% przewozów 

ogółem. W latach 1981-1982 szczyt przewozów zbóż przypadł na okres 1 kwartału 

(styczeń-marzec) - średnio 33-35% wielkości rocznych przewozów zbóż, z uwagi na wy
soki udział zbóż z importu. Struktura przewozów ładunków kompleksu gospodarki żyw

nościowej wg rodzajów komunikacji przedstawiała się następująco: 

rok komunikacja wewnętrzna eksport import 

- zboża 1981 

1984 

- ziemniaki 1981 

1984 

- inne płody 1981 

i przetwory 1984 

24,9% 

41,3% 

87,9% 

91,5% 

70,4% 

72,8% 

0,4% 

8,1% 

11,9% 

8,5% 

2,7% 

9,7% 

74,7% 

50,6% 

0,2% 

26,9% 

17 ,5% 

Buraki cukrowe są przewożone wyłącznie · w komunikacji wewnętrznej. Do pozytywnych 

zmian w powyższej strukturze należy zaliczyć spadek udziału ładunków przewożo

nych w imporcie, przy równoczesnym wzroście zarówno wolumenu, jak i udziału prze

wozów w eksporcie . 



T a b e 1 a 2 

Wielkość i struktura taboru kolejowego w przewozach podstawowych 
ładunków kompleksu gospodarki żywnościowej 

1981 1983 1984 
zboża ziemn . buraki inne zboża ziemn. buraki inne zboża ziemn. buraki inne 

płody płody płody 

R 7995 935 2847 7478 4094 1112 2839 6745 4139 1064 2845 7677 
C o w tym 4 oś. 5917 340 2068 3610 1527 429 2229 2930 1766 452 2318 3639 +' 

en K 6594 401 - 5025 1871 438 - 4175 1928 380 4871 >. 
+' 

3 w 56 491 2814 1214 5 635 2837 1275 5 652 2844 1226 
>. p - - - 23 - - - 29 129 N 
o 
3 C - - - 413 - - - 380 499 QJ 
N ... s 1345 43 33 735 2218 39 2 886 2206 32 1 952 a.. 

R 199 35 70 280 130 39 64 263 127 36 61 284 

3 4 oś. llO 8 38 81 28 9 40 68 33 9 41 83 
3 K 142 17 - 188 44 18 - 168 46 16 185 -•~ 
C:::, 
o +' w 2 16 68 37 o 19 64 34 18 61 31 OlN 
ro en 
3 p - - 1 - - - 1 o 4 -
ro en .o >. C - - - 10 - - - 9 . . 42 N+' 
u .... s 55 2 2 44 86 2 - 51 81 2 o 52 ..J 



' . ~ . •-, -... ~ 
R 40,2 26,4 40,9 26,7 31,4 28,3 44,4 25,6 32,6 29,9 46,9 27,0 

j[_C 4 oś. 53,9 45,0 54,8 44,8 53,6 47,7 56,0 43,4 54,1 50,9 57 3 43 6 Q.) o 
C Ol 
::J co K 46,3 23 , 3 - 26,8 42,2 24,7 - 24,8 42,5 24,5 26,2 TI 3 
co, 
,->,<C w 33,0 31,2 41,4 34,6 27,1 32,7 44,4 37,9 27,0 35,8 46,9 39,5 co o 
N+' 

...... ::J p -
CC 

- - 19,7 - - 45,2 22,8 29,6 31,6 
TI O C - - - 40,5 - - - 43,9 42,2 Q.l Ol 
~ co 

'{.113 s 24,4 17 ,4 21,9 16,6 25,9 17 , 8 48,4 17,2 27,l 17 ,8 49,5 18,2 

R - razem W - węglarki C - cysterny 

K - kryte P - platformy S - specjalne 

źródło - patrz tabela 1, 
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2.2. Tabor kolejowy w przewozach ładunków kompleksu gospodarki żywnościowej 

Wielkość i strukturę taboru kolejowego zaangażowanego do przewozów ładunków 

kompleksu w latach 1918-1984 przedstawia tabela 2. Do przewozu ładunkówwr. 1981 

użyto 584 tys. wagonów, co stanowiło 5,2% wagonów ogółem PKP, zaangażowanych do 

przewozu ładunków z nadania własnego. W roku 1984 użyto 508 tys. wagonów, tj. 

4,5% wagonów PKP ogółem. 

W 1981 r. przewieziono około 74% zbóż w wagonach 4-osiowych, przy średnim za

ładunku 53,9 tony/wagon. Ponad 82% zbóż przewieziono w wagonach krytych oraz bli

sko 17% w wagonach specjalnych (kubłowych). W 1984 r. nastąpiły zasadnicze zmiany 

(w stosunku do roku 1981) w strukturze taboru zaangażowanego do przewozu zbóż, a 
mianowicie: 

- w wagonach 4-osiowych przewieziono około 43% zbóż (74% w 1981 r.), 

- w wagonach krytych ·przewieziono 47% (82% w 1981 r.), 

- w wagonach specjalnych - 53,3% (17% w 1981 r.), 

- średni załadunek wynosił 32,6 ton/wagon (40,2 tony w 19B1 r.), przy czym 

średni załadunek dla wagonów 4-osiowych utrzymał się na podobnym poziomie jak w 
1981 roku. 

Powyższe zmiany wynikaję przede wszystkim ze spadku wielkości przewozów zbóż 

z importu, realizowanych głównie taborem krytym i 4-osiowym. 
Korzystnę tendencję jest wzrost udziału taboru specjalnego (zbiornikowego) w 

przewozach zbóż krajowych. Należy przy tym zaznaczyć, że w związku z małym impor

tem zbóż wagony te nie sę dostatecznie wykorzystane. PKP dysponuję 1803 wagonami 

zbiornikowymi, a przemysł zbożowo-młynarski posiada 150 takich waQonów. Przewóz w 
wagonach zbiornikowych (kubłowych) pozwala na złagodzenie deficytu wagonów kry
tych oraz eliminuje szkody powstałe w wyniku ubytku żbóż w czasie przewozu wago
nami krytymi. 

W przewozach ziemniaków struktura zaangażowanego taboru w latach 1981-1984 
kształtowała się następujęco: 

- 61,3% przewieziono w wagonach węglarkach (52,5% w 1981 r.), 

- 35,7% w wagonach krytych (42,9% w 1981 r), 

- 42,5% masy przewieziono w wagonach 4-osiowych (36,4% w 1981 r.), 

- średni załadunek statyczny wynosił 29,9 tony/wagon (przy 26,4 tony w 19B1 r.) 

Do pozytywnych zmian należy zaliczyć wzrost udziału wagonów 4-osiowychw prze

wozach ziemniaków oraz wzrost średniego załadunku statycznego o 3,5 tony/wagon. 

W przewozach buraków cukrowych angażowane sę przede wszystkim wagony węglar

ki. W 1984 r. prawie 100% buraków przewieziono w węglarkach (98,B% w 1981 r.), a 

udział wagonów 4-osiowych wynosił 81,5% (72,6% w 1981 r.). Stęd najwyższy średni 
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załadunek statyczny w przewozach ładunków całego kompleksu g.ż. - 46,9 tony/wagon 

w 1984 r. (40,9 tony w 1981 r.). Dla wagonów 4-osiowych średni załadunek wynosił 

ponad 57 ton na wagon. 

Struktura taboru kolejowego w przewozach innych płodów i przetworów rolnych 

kształtowała się następująco: 

- blisko 64% ładunków przewieziono w wagonach krytych (67% w 1981 r.), 

- ponad 12% ładunków w wagonach specjalnych (około 10% w 1981 r.), 
- ponad 47% ładunków przewieziono w wagonach 4-osiowych (48% w 1981 r.), 

- średni załadunek statyczny wyniósł 27 ton/wagon (26,7 ton w 1981 r.). 

Oceniajęc ogólnie, można stwierdzić, że zaszły korzystne zmiany w strukturze 
rodzajowej taboru kolejowego angażowanego do przewozu ładunków kompleksu g.ż. 

oraz następiła widoczna poprawa w wykorzystaniu ładowności taboru, przy równoczes

nym zwiększeniu potencjału przewozowego, m. in. poprzez wzrost udziału wagonów 4-

-osiowych. 

2.3. Przedsięwzięcia organizacyjne w kolejowej obsłudze potrzeb przewozowych 
kompleksu gospodarki żywnościowej 

Decyzją Ministra Komunikacji z 21 lipca 1982 r. wyznaczono zadania w zakre

sie koordynacji, organizacji i nadzoru przewozów płodów rolnych. Jednostki wyko

nawcze otrzymały polecenie uzgodnienia z właściwymi organami administracji pań

stwowej stopnia wojewódzkiego zasad współdziałania przy organizowaniu przewozów 

ziemiopłodów w obrębie województwa oraz na terenie poszczególnych dyrekcji okrę

gowych kolei państwowych. 

Wszystkie DOKP zostały zobowięzane do [l J : 
- formowania odpowiedniej liczby składów pocięgów wahadłowych złożonych z wa

gonów niepełnosprawnych (węglarek) do przewozu buraków cukrowych i ziemniaków 

przemysłowych i wydzierżawienia ich klientom, 

- podstawiania pełnej liczby zamawianych przez klientów wagonów do przewozu 

zbóż ze skupu, rzepaku oraz ziemniaków jadalnych i sadzeniaków, 

- kontroli punktów nadania ziemiopłodów w aspekcie ich przygotowania do prac 

załadunkowych i usuwania na bieżęco występujących usterek. 
Poza tym służby handlowej eksploatacji kolei podjęły następujęce kroki przy-

gotowawcze do przewozów jesiennych: 
- wydłużono czas otwarcia stacji dla czynności ekspedycyjnych, 

- zwiększono liczbę obsług punktów ładunkowych, 

- poprawiono nawierzchnię niektórych placów i dróg dojazdowych, 

- udostępniono klientom blisko 300 placów składowych na terenach stacji do 
składowania buraków i ziemniaków wywożonych transportem kolejowym. 
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W lipcu 1984 roku podstawowi przewotnicy oraz resorty i centrale nadzorujące 

skup i dostawy płodów rolnych zawarli porozumienie, w myśl którego obowiązek orga-

nizacji i nadzoru przewozów płodów rolnych nałożono na Dyrekcję Przewozów i 

Eksploatacji Handlowej OGKP [ 2]. 

Do podstawowych zadań w tym zakresie zaliczono: 

- przygotowanie sprawnej organizacji przewozów kolejami i wyznaczenie zadań 

przewozowych dyrekcjom okręgowym kolei państwowych, 

- określenie - przy współpracy jednostek rolnictwa i gospodarki żywnościowej 

i CZS „Samopomoc Chłopska" w układzie wojewódzkim - stacji nadania buraków cukro

wych, ziemniaków jadalnych i zbóż oraz zapewnienie na tych stacjach odpowiednich 

warunków do wykonywania prac ładunkowych, 

- uzgodnienie i ustalenie z właściwymi organami administracji państwowej sto

pnia wojewódzkiego zasad współdziałania przy organizowaniu przewozów ziemiopłodów 

w obrębie województwa, 

- opracowywanie do 15 każdego miesiąca informacji o stanie obsługi przewozo

wej płodów rolnych z podziałem na rodzaje towarów , za miesiąc ubiegły. 

Zasadniczym celem porozumienia jest w łaściwe organizowanie przewozów płodów 

rolnych w tzw. kampanii jesiennej. 

W czerwcu 1984 r. rozwięzano obowięzujące od 1950 r. umowy spedycyjne zawar

te między PKP a Zjednoczeniem Przemysłu Ziemniaczanego, Zjednoczeniem Hodowli 

Roślin i Nasiennictwa i Centralę Rolniczą Spółdzielni „Samopomoc Chłopska", doty

częce przewozu ziemniaków przemysłowych, sadzeniaków~ ziemniaków jadalnych. Umo

wy te zobowięzywały pracowników kolei do wykonywania w następstwie nadawcy prawie 

wszystkich czynności zwięzanych z nadaniem ziemniaków do przewozu. Wszystkie DOKP 

wypowiedziały się za rozwiązaniem tych umów, przede wszystkim ze względu na: 

- brak ludzi do liczenia worków z ziemniakami, 

brak na większości stacji nadawania urzędzeń wagowych, co powodowało waże

nie na stacjach pośrednich lub przyjmowanie wagi deklarowanej przez nadawców, 

- zbyt duże odszkodowania płacone przez PKP za braki w przesyłkach ziemnia

ków. 

Ze względu na konieczność zapewnienia sprawnego przewozu ziemniaków, 31 sier

pnia 1984 r. podpisane zostały przez Dyrekcję Generalnę PKP i zainteresowane prze

wozem ziemniaków jednostki gospodarcze „Zasady współpracy stosowane przy organi

zacji przewozów ziemniaków", oparte na przepisach Dekretu o przewozie przesyłek i 

osób kolejami. Opracowanie tych zasad wynikało z konieczności wyeliminowania tru

dności w otrzymywaniu przez klientów wagonów oraz wydłużenia czasu przewozu. 

Problemy zwięzane z przewozem ziemiopłodów są przedmiotem zaintere::nwania 

mi ędzyresortowego zespołu do spraw koordynacji przebiegu skupu i przewozów zie-



PKP W OBSŁUDZE KOMPLEKSU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 155 

miopłodów, pod przewodnictwem Wiceministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 

pracach tego zespołu uczestniczy przedstawiciel Dyrekcji Generalnej PKP. 

2.4. Ocena realizacji przewozów ładunków kompleksu g.ż. transportem 

kolejowym w latach 1982-1984 

Przebieg przewozów z kampanii przewozowej w II półroczu 1982 został oceniony 

zarówno przez kolej, jak i klientów pozytywnie, co raczej należało w ubiegłych la
tach do rzadkości. Potrzeby przewozowe zostały w zasadzie w pełni zaspqkojone, po

mimo pogarszających się warunków pracy kolei. 

O sprawnym przebiegu kampanii przewozowej zadecydowały następujące czynniki: 

- lepsze niż w latach ubiegłych przygotowanie się do przewozów 

transportu kolejowego, 

- lepsza wzajemna współpraca klientów z przewoźnikiem, 

klientów i 

- niższa niż w latach poprzednich wielkość skupu płodów rolnych oraz spadek 

importu (głównie zbóż i pasz), 

- bardzo dobre warunki atmosferyczne, 

- pierwsze oznaki pozytywnego wpływu nowych warunków gospodarowania. 

Zboża z importu oraz ze skupu krajowego przeznaczone dla większych odbior

ców (duże elewatory) w relacjach międzywojewódzkich przewożono w wahadłach złożo

nych przeważnie z wagonów specjalnych (kubłowych). 

Zboża ze skupu krajowego były przewożone głównie w pojedynczych wagonach kry

tych lub w grupach wagonów - z uwagi na duże rozproszenie punktów nadania i odbio

ru. 
Z uwagi na dobre warunki atmosferyczne przewozy zbóż do suszarni były mini

malne. 
Ocenia się, że kolej bez większych zakłóceń realizowała żądania klientów w za

kresie podstawienia zamawianych liczb wagonów do przewozu zbóż. 

Ziemniaki jadalne i sadzeniaki przewożono głównie w pojedynczych wagonach 

oraz w grupach wagonów. Na Śląsk przewożono ziemniaki w węglarkach krytych opona

mi. Tę formę przewozu stosuje się od szeregu lat. Realizacja przewozów ziemnia

ków napotykała trudności spowodowane z jednej strony podstawianiem przez kolej 

nie zawsze właściwego taboru i wydłużonym terminem dostawy oraz z drugiej, zbyt 

częstym nieprzestrzeganiem przez klientów obowiązku składania miesięcznego zapo

trzebowania na wagony. W tej sytuacji liczba zamawianych przez klientów wagonów w 

niektórych dniach przekraczała możliwości taborowe kolei. 
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Do przewozu ziemniaków przemysłowych, tam gdzie było to możliwe, tzn. gdzie 
były odpowiednie warunki wyładowcze w zakładach przetwórczych, wydzielano waha

dła złożone z niepełnosprawnych węglarek. Ocenia się, że wydzierżawiono klientom 
około 450 węglarek do przewozu ziemniaków przemysłowych. Zbyt mała jednak jest 

liczba klientów przystosowana do tej formy przewozów. 

Przewozy ziemniaków Jadalnych transportem kolejowym z uwagi na priorytet i 

centralny nadzór byłyrealizowane bez większych zakłóceń. 

Buraki cukrowe były przewożone głównie w zwartych składach pocięgowych złożo

nych z niepełnosprawnych węglarek, kursujęcych w ruchu wahadłowym i użytkowanych 

w znacznej części na zasadach dzierżawy. W sumie wydzierżawiono cukrowniom około 

3 200 węglarek. 

Większy udział transportu kolejowego w przewozach buraków w roku 1982 w sto

sunku do roku 1981, był ~powodowany koniecznościę wykonania ponadplanowych prze

rzutów buraków cukrowych między poszczególnymi regionami kraju, z uwagi na zróż

nicowany urodzaj buraków na terenie kraju (np. przewozy buraków z rejonu cukrowni 

mazowieckich do cukrowni w Łapach). Przewozy buraków cukrowych na dalsze odległo

ści wynikały również z nierównomiernego, geograficznego ro~mieszczenia m1eJsc 

upraw i cukrowni (np. przewozy z lubelskiego do cukrowni w Łapach i Sokołowie, z 

opolskiego do cukrowni leszczyńskich oraz z gorzowskiego do cukrowni gdańskich). 

Występiły również okresowe trudności wyładunkowe w cukrowniach w Łapach i Ropczy

cach. 
Pomimo tych trudności potrzeby przewozowe w zakresie przewozu buraków cukro

wych zostały w pełni zaspokojone przez transport kolejowy. 

Wzrost udziału kolei w przewozach innych płodów i przetworów rolnych był spo

wodowany przede wszystkim przejęciem przez transport kolejowy części ładunków od 
transportu samochodowego. 

Uzyskane przez autora informacje o przebiegu kampanii przewozowej na terenach 
Pomorskiej i Ślęskiej DOKP potwierdziły słuszność i celowośćwydzierżawianiaprzez 
kolej wahadeł do przewozu buraków cukrowych i ziemniaków przemysłowych. 

Powyższa technologia przewozów z uwagi na krótki cykl przewozowy i sprawniej

szę obsługę technicznę przez kolej okazała się bardziej skuteczna od przewozów w 

pojedynczych wagonach i grupach wagonów. Nie wszyscy jednak klienci sę przystoso

wani do tej formy przewozów. Dyrekcje Rejonowe KP z reguły traktowały priorytet9-
wo zamówienia na podstawie wagonów do przewozu produktów rolnych, zabezpieczając· 

niezbędne ilości taboru. 

Jeśli chodzi o klientów, zwracali oni większę niż dotychczas uwagę na koszty 

transportu (w zasadzie motna odnotować ten fakt jako pierwszę oznakę funkcjonowa

nia nowych warunków gospodarowania), angażujęc się w większym stopniu w zabezpie

czenie organizacyjno-techniczne zadań przewozowych. 
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Podstawowę trudnościę w prawidłowej realizacji zadań przewozowych przez tran
sport kolejowy było i jest nadal zagadnienie ilości, struktury i stanu technicz
nego taboru. Szczególnie trudna sytuacja jest w zakresie wagonów krytych, których 

Pl(P nie otrzymuję od 1979 roku, przy średniorocznych skreśleniach ze stanu in

wentarzowego rzędu 1500-1800 sztuk. W latach 1980-1981 roboczy stan ilościowy wa

gonów krytych zmniejszył się o ponad 3400 sztuk. 
Z uwagi na zły stan techniczny wagonów krytych kolej nie jest w stanie podsta

wić wagonów pod przewóz rzepaku, w ilościach zamawianych przez klientów. 

Z przedstawionej uprzednio struktury taboru używanego w przewozach ładunków 

kompleksu gospodarki żywnościowej wynika, że zboża i inne płody i przetwory rolne, 

ziemniaki jadalne oraz pozostałe ładunki rolno-spożywcze przewożone sę w wagonach 

krytych. Stosowanie do przewozu tych ładunków wagonów krytych w nieodpowiednim 

stanie technicznym lub innego rodzaju taboru przystosowanego każdorazowo do nie

zbędnych warunków przewozu, których zachowanie wynika z podatności przewozowej ła

ciJnków rolno-spożywczych, powoduję straty ilościowe i jakościowe produktów w trak

cie przewozu oraz nieuzasadniony ekonomicznie wzrost kosztów transportu. Pomimo 

że brak jest danych o wielkościach ponadnormatywnych szkód transportowych, ocenia 

się, że sę to wielkości poważne. 

Coraz trudniejsza sytuacja występuje również w zakresie węglarek, których 

stan roboczy zmniejszył się o 16 tys. sztuk w roku 1981. W roku 1982 następiły 

dalsze skreślenia tych wagonów ze stan~ ilościowego przy nowych dostawach sięga

jqcych zaledwie 40% liczby wagonów wycofanych z eksploatacji. 

W tej trudnej sytuacji taborowej kolej podstawia niepełnosprawne węgierki pod 

przewóz niektórych płodów rolnych, lecz może to się odnosić jedynie do buraków i 

ziemniaków przemysłowych. Pozostałe jednak ładunki wymagaję stosowania w przewo
zach taboru pełnosprawnego. 

Poważne zastrzeżenia dotyczę pracy kolei węskotorowych w przewozach'produktów 
rolnych. Zły stan techniczny taboru trakcyjnego, niewydolność techniczna i brak 

wystarczajęcej zdolności przewozowej uniemożliwiaję pełne i prawidłowe zaspokaja

nie potrzeb przewozowych przez tę kolej. 

W tej sytuacji transport samochodowy musiał przejęć od kolei część ładunków 

(np. wysłodki), przewożęc je w niektórych regionach kraju na odległość ponad 150km. 

Następnym utrudnieniem w prawidłowej obsłudze potrzeb przewozowych kompleksu 

przez transport kolejowy było przetrzymywanie wagonów pod czynnościami ładunkowy

mi. Do najczęściej powtarzajęcych się przyczyn przetrzymywania taboru na punktach 

ładunkowych należy zaliczyć: 

- niedostateczny front robót ładunkowych, 

- brak odpowiednich urzędzeń ładunkowych; zdecydowana większość prac ładun-
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kowych na torach ogólnego użytku wykonywana jest systemem ręcznym (należy przy 

tym uwzględnić fakt, że większość nadawców płodów rolnych nie ma bocznic, a więc 

korzysta z torów ogólnych), 
- znikomy zakres stosowania jednostek ładunkowych w przewozach płodów i prze

tworów rolnych, 

- niewystarczająca powierzchnia utwardzonych placów manewrowych i składowych 

przy torach ogólnych oraz brak odpowiedniej ilości dróg dojazdowych do punktów ła

dunkowych, 
- niedostosowanie czasu pracy magazynów klientów do potrzeb transportu kole

jowego, 

- niewłaściwy wybór stacji przeznaczonych dla przesyłek całopociągowych (do

tyczy to głównie jednostek obsługiwanych przez STW), 

- stosowanie przez kolej skoncentrowanych dostaw ładunków masowych (zbóż, 

pasz, nawozów itp.) w formie wahadeł dla rozproszonych i drobnych odbiorców (GS

-ów, mieszalni pasz, młynów, magazynów zbożowych itp.), nie przystosowanych do 

tej formy przewozów. 

W zależności od konkretnych lokalnych warunków na danej stacji, po rozładunku 

wahadła następuje albo ponowne nadanie i przewóz znacznej części ładunków w poje

dynczych wagonach lub grupach wagonów do pozostałych odbiorców (z reguły w kie

runku odwrotnym do pierwotnego), albo przewozi się te ładunki transportem samocho

dowym. Efekt - dodatkowe przewozy, przeładunki, składowanie, prace manewrowego, a 

w konsekwencji nieuzasadniony ekonomicznie wzrost wielkości pracy przewozowej i 

kosztów transportu. 

Podobnie jak w 1982 r., również i w 1984 r. zadania przewozowe. postawione 

przed transportem kolejowym w zakresie przewozów ładunków kompleksu g.ż. zostały 

zrealizowane bez większych zakłóceń. Operatywna współpraca nadawców, przewoźnika 

i odbiorców umożliwiła sprawne i bez specjalnych zakłóceń wykonanie przewozu zbóż 

i rzepaku w okresie szczytowego ich skupu. 

Krajowe przewozy zbóż - ze względu na tradycyjne duże rozproszenie miejsc na

dania - odbywały się głównie w wagonach pojedyńczych. Do przerzutów między ele

watorami, które maję duże zdolności wyładunkowe, wykorzystywano składy poqięgów 

wahadłowych, wydzielone do przewozu zbóż z portów. W miejscach posiadających od

powiednie warunki techniczne podstawiono przede wszystkim składy pociągowe zło

żone z wagonów zbiornikowych. 

Do przewozu rzepaku kolej oferowała dużę liczbę wagonów zbiornikowych, do któ

rych rozładunku przystosowane sę jednak tylko cztery Zakłady Przemysłu Tłuszczo

wego. Przewozy rzepaku do tych zakładów odbywały się w składach wahadłowych, gwa

rantując tym samym sprawny i bezszkodowy przewóz. 
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W zasadzie nie było trudności w podstawianiu przez PKP wagonów ,do przewozu 

zbóż i rzepaku. Były natomiast trudności zwięzane z wyładunkiem w elewatorach PZZ 

i zakładach zbożowych ze względu na nadmiar zbóż i rzepaku. Sytuacja ta spowodo

wała, że pod koniec sierpnia 1984 r. występiły trudności w rozdysponowaniu zboża 

importowanego drogę mqrskę, które musiało być magazynowane w elewatorach porto-

' wych. Jest to typowe, od szeregu lat występujęce zjawisko tzw. klęski urodzaju. 

Brak rezerw zdolności przechowalniczej oraz przewozowej powoduje bardzo poważne 

perturbacje z zagospodarowaniem nadwyżek surowców i płodów rolnych, prowadzęc do 

niewłaściwego ich wykorzystania, utraty jakości, a często nawet wręcz marnotraw

stwa. 
W zakresie ziemniaków szczególnę uwagę zwracały DOKP na przewóz ziemniaków 

jadalnych, zwłaszcza dla Ślęska i dużych aglomeracji miejskich, oraz na przewóz 

sadzeniaków. Powyższe przewozy były traktowane przez kolej priorytetowo. Do prze

wozów ziemniaków przemysłowych - zgodnie z wnioskami przedsiębiorstw przemysłu 

ziemniaczanego - wydzierżawiono 800 węglarek dwuosiowych. Wagony te kursowały w 
? · składach wahadłowych lub w zwartych grupach. Zadania nałożone na transport kole-
' jowy w zakresie przewozu ziemniaków zostały w pełni wykonane, a wielkość przewo

zów przekroczyła założenia miesięcznych planów operacyjnych. 

Przewozy buraków cukrowych zostały zaplanowane na poziomie kampanii z 1984 r. 

Pozostajęce bez zmian nierównomierne rozmieszczenie miejsc upraw i miejsc ich 

przerobu (cukrowni) oraz w szeregu przypadków niedostosowanie wielkości podaży bu

raków do potencjału przetwórczego powodowało , że przerzuty buraków wyniosły około 

370 tys. ton, a więc na poziomie lat ubiegłych. 

Główne kierunki przerzutów buraków również pozostały bez zmian. W 1985 r. prze

widziany jest rozruch nowo budowanej cukrowni Glinojeck w województwie ciechanow

skim, co spowoduje zmniejszenie przerzutów buraków cukrowych, głównie z terenów 

kontraktacyjnych cukrowni mazowieckich, do cukrowni Łapy. 

Podobnie jak w 1982 r., przewóz buraków odbywał się głównie w składach cało

' pocięgowych, zestawionych z wagonów o ograniczonej sprawności (oczekujęcych na na-

prawy okresowe) oraz częściowo z wagonów pełnosprawnych. Wzorem lat ubiegłych PKP 

wydzierżawiły cukrowniom 1300 wagonów 2-osiowych i 2000 wagonów 4-osiowych o ogra

niczonej sprawności oraz 500 wagonów 4-osiowych pełnosprawnych. Wagony te kurs•-
;. wały w ruchu wahadłowym, przewożęc w drodze powrotnej wysłodki. Dla pełnego zaspo

~ojenia potrzeb przewozowych w niektórych relacjach wykorzystywano wahadła kru-

_: szywowe w drodze powrotnej. Przewóz buraków z rejonów o małym obrocie wykonywany 

:. ,był w wagonach pojedynczych lub w grupach wagonów pełnosprawnych na ogólnych za

; sadach. 
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Wykonanie zadań przewozowych przez transport kolejowy w zakresie przewozów 

płodów rolnych w 1984 r. należy ocenić pozytywnie. Pomimo. pogłębiającego się de

ficytu zdolności przewozowej PKP zarówno w zakresie wagonów krytych (brak nowych 

dostaw przy rosnącej ilości skreśleń), jak i wagonów węglarek, wykonano z nadwy

żką zadania przewozowe w zakresie zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych. 

Ogólnie pozytywna ocena realizacji zadań przewozowych przez transport kolejo

wy w latach 1982-1984 nie zmienia faktu, że przewozy odbywały się nadal w trud

nych warunkach technicznych i eksploatacyjnych, a przede wszystkim deficytu po

tencjału przewozowego PKP. Dostawy nowych wagonów w 1984 r. wyniosły 5 tys., przy 

równoczesnej kasacji 15,5 tys. wagonów. Nastąpił znaczny odpływ wagonów węglarek 

PKP za granicę w związku z intensyfikacją eksportu węgla i innych towarów maso

wych, przy kasacji 9 tys. węglarek i niezrealizowaniu planowanych dostaw tych wago
nów. Pogłębił się więc deficyt zdolności przewozowej PKP w grupie wagonów węgla

rek, w zakresie obsługi potrzeb przewozowych poszczególnych gałęzi i branż prze

mysłowych (poza przemysłem wydobywczym). Nie uległa również poprawie dyscyplina 

ładunkowa klientów·, przede wszystkim w zakresie przetrzymań i uszkodzeń taboru ko

lejowego podczas czynności ładunkowych. Poprawie uległ współczynnik obrotu wago
nów oraz średni załadunek statyczny wagonów PKP. Obniżona została o około 10 tys. 

dobowa liczba wagonów wyłączonych z ruchu do naprawy, przy średniodobowej ogól

nej liczbie 50 tys. sztuk tych tzw. wagonów „chorych" w latach 1981-1983. 

3. Kierunki działań zmierzające do poprawy obsługi transportowej 

kompleksu gospodarki żywnościowej 

Zasygnalizowane trudności oraz nieprawidłowości w obsłudze potrzeb przewozo

wych kompleksu g. ż .
1 

przez transport kolejowy - pomimo wykonania zadań planowych 

w podstawowych grupach towarowych w latach 1982-1984 - nie są zjawiskami nowymi, 

lecz powtarzającymi się od szeregu lat [3], co świadczy o poważnej inercji syste
mu obsługi transportowej nie tylko kompleksu, lecz również całej gospodarki naro

dowej. 

Szereg przyczyn tych nieprawidłowości jest niezależnych od funkcjonowania 

transportu kolejowego, np. problem taboru, modernizacji infrastruktury itp. Roz

wiązanie tych zagadnień - istotnych dla sprawnego i wydajnego realizowania zadań 

przewozowych - leży w sferze zasilania transportu, a więc poza przedsiębiorstwem 

PKP. W gestii przedsiębiorstwa leży natomiast rozwiązywanie problemów dotyczących 

organizacji procesów przewozowych, stosowanie odpowiednich technologii przewozów 
czy też podstawianie, zabieranie wagonów z punktów ładunkowych oraz czas przewo
zu ładunków. I w tej właśnie sferze powinno się preferować takie formy organiza-
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cji przewozów i technologie dostosowane do możliwości nadawców i odbiorców, które 
umożliwiaję racjonalne zaspokojenie potrzeb przewozowych kompleksu przez tran

sport kolejowy. Znaczne podwyżki taryf kolejowych (towarowych) w ostatnich latach 

spowodowały, iż przewozy ładunków sę obecnie rentowne dla PKP, zapewniajęc pełne 

pokrycie kosztów własnych, przy. równocześnie niewielkim, jak na razie, poziomie 

zysku. W tej sytuacji cena za usługi tnansportowe staje się liczącym elementem w 

procesie racjonalizacji przewozów oraz w międzygałęziowym podziale zadań przewo

zowych. 

Z uwagi na konieczność oszczędzania paliw i energii niezbędne sę preferencje 
dla rozwoju trakcji elektrycznej na sieci PKP. Wynika to z korzystnego kształto

wania się zużycia paliwa umownego w przewozach ładunków trakcję elektrycznę -

23,5 g/tkm, przy 24,8 g/tkm dla trakcji spalinowej i 130,4 g/tkm dla trakcji pa

rowej. Zakres i tempo prowadzonych obecnie prac w tym zakresie oraz założenia w 

planie elektryfikacji PKP potwierdzaję fakt realizacji tych preferencji. Kluczo

wym jednak problemem jest tabor kolejowy, tzn. jego ilość oraz struktura rodzajo

wa. Bez wyraźnej poprawy sytuacji w tym zakresie, przy równoczesnej intensyfikacji 

obrotów przedsiębiostw handlu zagranicznego, wystąpię zasadnicze ograniczenia i 

trudności w pełnym i racjonalnym zaspokajaniu potrzeb przewozowych zarówno komple

ksu gospodarki żywnościowej, jak i pozostałych działów gospodarki narodowej. 

Znaczna część przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu transportu, zwłasz

cza w wielkości i strukturze wykonywanej pracy przewozowej, umiejscowiona jest w 

procesach gospodarczych, tj. u źródeł powstawania potrzeb przewozow~ch. Stały 

wzrost stopnia społecznego podziału pracy jest przyczynę wzrastajęcego współczyn

nika przewoźności, a wzrost stopnia koncentcacji w coraz większych zakładach rol

no-spożywczych jest przyczynę zbyt powolnego zmniejszania się ogólnej średniej 

odległości przewozów. 
Zmniejszenie zapotrzebowania na usługi transportowe poprzez ewentualne zmiany w 

lokalizacji upraw i produkcji rolno-spożywczej oraz w stopniu specjalizacji, koope

racji i koncentracji produkcji jest bardzo ograniczone. Sę to bowiem zjawiska 

ukształtowane w przeszłości oraz zdeterminowane metodami gospodarowania i nakłada

mi inwestycyjnymi, a więc trudno jest je zmienić w krótkim okresie. Istnieję na-

tomiast możliwości zahamowania pogłębiania się tych procesów w przyszłości w 

aspekcie negatywnych skutków transportowych. Realne możliwości zracjonalizowania 

działalności gospodarczej w otoczeniu transportu istnieję w organizacji dystrybu

c~i, obrotu towarowego, warunków dostaw, gospodarki magazynowej itp., a więc w ca

ł~j sferze przepływu dóbr na drodze od producentów do konsumentów. 
Obecna sytuacja w organizacji obrotu towarowego w kompleksie gospodarki żywno

ściowej, z punktu widzenia racjonalności potrzeb przewozowych, wykazuje przewagę 
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cech negatywnych, ponieważ nie preferuje środków i metod, które prowadzę do inte

gracji celów jednostek szczebla wykonawczego z interesem ogólnogospodarczym. Do

tyczy to szczególnie zagadnień bilansowania surowców i produktów w układzie woje
wódzkim i wynikajęcych stęd potrzeb przewozowych na towary deficytowe lub nadwyż

kowe z danego, województwa. Organizatorem procesu przemieszczania jest w zdecydowa

nej większości sprzedawca lub odbiorca towaru. 

W krajach rozwiniętych istnieję wyspecjalizowane organizacje (głównie spedy

cyjne), które przejęły w 50-75 procent obsługę transportowę, wykonujęc wszelkie 

czynności przewozowa-spedycyjne od magazynu sprzedawcy do magazynu odbiorcy. 

Występuje nadmierne organizacyjne rozproszenie jednostek zajmujęcych się pro

fesjonalnie obrotem towarowym oraz wieloszczeblowość organizacji przepływu dóbr 

od producenta do konsumenta. 

Dystrybutorzy - centrale zbytu sę uzależnieni od bezpośrednich producentów, 

stosuję się więc do ich decyzji, a ci z kolei ptzerzucaję trudności i koszty prze

wozu wyprodukowanych towarów w ciężar odbiorców i wykonawców przewozów, tj. na 
transport. 

Aktualna organizacja zaopatrzenia i skupu w kompleksie utrudnia obniżenie 

współczynnika wielokrotności przewozów z uwagi na zbyt wiele pośrednich ogniw 

obrotu towarowego. 

Systemy organizacji skupu i obrotu towarowego należę do najbardziej skom

plikowanych, w sensie różnorodności gestorów, wieloszczeblowości itp., w całej 

gospodarce narodowej, co w poważnym stopniu utrudnia rozpoznanie rzeczywistych po

trzeb przewozowych kompleksu gospodarki żywnościowej, powodujęc równocześnie ujem

ne skutki transportowe w postaci wzrostu przewozów i kosztów transportu. 

Negatywne skutki transportowe powoduje również brak koordynacji wielkości za

dań z wielkościę odbioru produktów rolnych, i to zarówno w aspekcie ilościowym, 

jak i przestrzennym, oraz niewłaściwe dyspozycje wysyłkowe ze strony nadawców 

ziemiopłodów. 

Formalnie prawidłowe planowanie kierunków przewozu ziemiopłodów nie rozwię

zało problemu racjonalizacji ich przewozów. Odchylenia bowiem od ustalonych (opty
malnych) kierunków przewozów sę powodowane w dużej mierze przez czynniki obiekty

wne (warunki atmosferyczne, nieurodzaje lub nadwyżki produktów itp.). Należy się 

więc stale liczyć z koniecznościę odstępstw od ustalonych kierunków przewozu. W 

ostatnich latach zrezygnowano więc z opracowywania i przesyłania do poszczegól

nych jednostek PKP wykazów racjonalnych kierunków przewozu płodów rolnych. 

Największe możliwości zracjonalizowania potrzeb przewozowych kompleksu gospo
darki żywnościowej istnieję w rejonizacji upraw i organizacji skupu płodów rol~ 

nych, lokalizacji i organizacji magazynów oraz w organizacji dystrybucji. Do pod

stawowych przedsięwzięć w tym zakresie zaliczyłbym: 
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- zbliżenie rejonizacji upraw buraków cukrowych i ziemniaków do zakładów prze

twórczych, 

- likwidację wieloszczeblowej organizacji przepływu płodów i przetworów rol-

1ych od producentów do konsumentów, 

- obniżenie kosztów obrotu towarowego poprzez prawidłowę organizację i loka

lizację magazynów i składowisk, które wynikaję z organizacji dystrybucji. 

Jeśli chodzi o problemy zwięzane z organizację obsługi transportowej potrzeb 

,o~pleksu, sędzę, że dostawy wewnętrzwojewódzkie oraz z obrotu hurtowo-składowe-

10 powinny być objęte w większym zakresie przez spedycję publicznę i branżowę, 

1rzez scentralizowanę obsługę towarów ogólnego użytku i hurtowni. Należałoby stwo

:zyć warunki do kompleksowej obsługi transportowej różnych zakładów produkcyjnych 

1raz rozwijać przewozy w jednostkach ładunkowych. 

Być może, że wykraczam poza ramy tematyczne niniejszego artykułu, ale sędzę, 

(e nie sposób mów,ić o funkcjonowaniu transportu kolejowego w oderwaniu od jego 

1toczenia, od interesujęcego nas kompleksu gospodarki żywnościowej. Ponieważ wy

itępuje między nimi ścisła współzależność i wzajemne uwarunkowania, jedynie po-

1rzez wspólne zintegrowane działania można osięgnęć postęp w racjonalizacji prze-

1ozów oraz stworzyć optymalny, w danych warunkach, model obsługi transportowej 

,ompleksu gospodarki żywnościowej. 

Kończęc, chciałbym podkreślić celowość, a nawet wręcz konieczność podjęcia 

,ompleksowej pracy badawczej w zakresie potrzeb przewozowych kompleksu gospodar

,i żywnościowej oraz ich obsługi przez wszystkie gałęzie transportu. 
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E. BpoHKa 

IIOJibCKHE rocY,IJAPCTBEHHhIE JKEJIE3Hh!E ,:UOPOrn: B OEC.JIYJKHBAHHH 
IIBIItEBOro IIPOH3BO,ILCTBEHHOro KOMIIJIEI{CA 

P e 3 10 M e 

' AHaJIH3 TpaHcnopTHblX ycJJ.yr rocyĄapCTBeHHblX )l(eJle3HblX Ąopor ( mm) 
AJIH TIH~eBoro TIOOH3BOĄCTBeHHOro KOMTIJleKca B 1981-1984 rr. TI03BO~ReT 
nOJIOlKHT8JlbHO o~eHHBaTb XOĄ peaJIH3a~HH TPaHCTIOPTHblX aa,D;aq co CTOPOHbl 
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J!CeJie3HhIX ,n;opor, B nepByIO oqepe,n;:& B TpaHcnopTe 3epHa, xapTo<te.11.11 ~ ca
xapHoif CBeKJC:,I. Bb!IlOJIHerrne, a B MHOrHX CJiyqaRX nepeBbIIlOJIHem1e nJiaHH
poBaHHblX TpaHCilOpTHW{ ycJiyr 6bIJIO B03MOllCHblM 6J1aro,n;ap.1! COBMeCTHhlM ycH
JIH.l!M co CTOpOHhl IlOCT8B~HKOB, noJiyqaTeJiett H l!CeJle3HOtt ,n;oporH B opraHH-
38IJ;HOHHOtt H TeXHHKH-3KCilJIY8T8IJ;HOHHOtt c1epe. ~eJie3HOĄOpOllCHbitt Tp8HC
nopT ĄOCTHr pa,n;a IIOJIOllCHTeJlbHblX ITOK838TeJiett B Tp8HCnopTe rpy3oB UH~e
Boro npOH3BOĄCTBeHHOro KOMilJleKca; anepBYIO oąepe,n;:& ITOBblCHJIC.ff cpeĄHJM 
CT8THąecKa.ff rpy3ono,n;beMHOCTb BaroHa, yBeJIHqHJIOC:& yąaCTHe 4-oceBblX 
BarOHOB, a TaKl!Ce cnen;HBJlbHblX BarOHOB. IlpHMeHRJIHC:& ĄBJlee B~rOĄHbleqiop
Mhl TeXHOJIOrHH TpaHcnopTa, T.e. COCT8Bbl BaroHOB B BH,n;e MapmpyTHblX ~ 

KOJibIJ;eBhlX noe3ĄOB. B CB.ff3H co 3HaqHTeJlbHhlM pOCTOM TOBapHoro TapH\l'S 
ill{IT B ITOCJieĄHHe ro,n;bl, llC~~e3HOĄOpOllCHLltt TpaHCIIOPT B 1984 r. ĄOCTHr 
peHTa6eJibHOCTH B TpaHCilOP,Te rpy3oB, BCJieĄCTBHe ąero n;eHa 38 TpaHC
nopTHYI0 ycJiyry CTaJia Ba:>KHblM 3.JieMeHTOM pan;HOH8JIH38~H TpaHcnopTa H 
pacnpe,n;eJieHH.ff TpaHCilOpTHhlX 3a,n;aq Mel!CĄY OT,n;eJibHble OTpaCJIH TpaacnopTa. 
HecMOTpH Ha PÓil\YIO IlOJIOllCHTeJI:&HyIO on;eHKY o6cJiyllCHB8HH.ff TpaHcnopTHbIX 
HYllCA IlHil\eBoro npOH3BOĄCTBeHHOro KOMITJleKca co CTOpOHbl l!CeJie3HblX Ąopor, 
CJle,n;yeT, OTMeTHTb PRĄ norpemHOCTett BbICTynaIO~HX HS npOT.l!EeHHH p.1!Ą8 
JieT. K HaH6OJ1ee B8llCHbIM K3 HHX npHHaĄJiel!CaT: yrJ1y6JIRIO~HllCR ,n;e~Hl~T 
TpaHcnopTHoro noTeHn;HaJia ITKTI (nocTaB H HOBoro napKa ropa3,n;o HHEe ae
.1rnąHHhr Kaccan;KH) 1 3anos,n;aHH.ff B Mo,n;epHH3aIJ;HH JIHHettHott H nyHKTOBOtt HH
q,pacTpyKTYPhl ITKIT, He,n;ocTaToąHblM no OTHOmeHHIO K noTpeC!HOCTett peMOHT
Hhlłl IlOTeHn;Ha.11 06CJ1YJKHB8!0Il\e-peMOHTHOi1 6a3hl mm, a Talle norpemHOCTK 
B peaJIH38IJ;HH TpaHcnopTHbJX npou;eccoB. HapH,n;y C HeĄOCT8TK8MH BHyTpeH
Hero TpaHcnopTa HeOÓXOĄHMO OTMeTHTb T8Kllte PR~ OTpHn;aTeJI:&HblX HBJieHHA 
B OKpy~eHKH TpaHCilOpTa, T.e. B C8MOM IlH~eBOM IIpOH3BOĄCTBeHHOM KOMn
JieKce. reorpa<}HqecKH HepaBHOMepHoe pasMe~eHHe MeCT ITOCT8BOK ceJI:&CKO
X03.ff~CTBeHHOro Chlp:&H H MeCT ro nepepa6OTKK H aKTyaJI:&HaR JIOK8JrH38-
~H.ff ToąeK CKynKM, a T8Kl1Ce He,n;ocTaToqHaH eMKOCTb CK.Jra,n;oa, opr8HK3a
IJ;HH KOHTpaK'ra~KH H TOBapoo6opoTa (MHOrocTyneHtr8TOCTb) npHH8ĄJiellC8T K 
rJiaBHblM .HaKTopaM Bhl3blB8IOIT.\HM OTpHn;aTeJlbHhle RBJieHH.ff B 4'YHKIJ;KOHHpoBa
HKH TpaHcnopTa. 

TaKHM o6pa30M BO3HHK8eT Heo6xo,n;KMOCTb pan;HOH8JIH38n;HH 3KOHONHtrec
KKX npou;eccoB KaK B caMOM TpaacnopTe TaK HB ero O.KpyXeHHH, T.e. B 
IlHII\eBOM npOH3BOĄCTBeHHOM KOMilJieKce. 0CHOBHOA ~eJl.bIO ĄO.lllltHO 6~T:& CTpe
MJieHHe K COKpameHHIO 38TpaT CBR38HHhlX C TpaHcnopTHhlM o6cJiy&HB8HHeM 
rrn~eaoro npoH3Bo,n;cTBeHHoro KOMnJieKca. 

J. Wronka 

POLISH STATE RAILWAYS IN TRANSPORT SERVICES RENDERED 
FOR THE FOOD PRODUCTION COMPLEX 

S u m m a r y 

The analysis of transport services for the food production complex in 1981-
1984 allows to estimate positively the realization of transport tasks by the ra
ilway, first of all, of cereals, potatoes sugar beets. 

Fulfilment and in many cases overłulfilment of planned transports was possib
le owing to the common efforts of consignors, receivers and state railways in the 
organizational and technico-operational sphere. The railway transport reached ma
ny favourable indices in transport of loads of the food production complex; they 
concerned, first of all, mean static load of a car, increased also the share of 



PKP W OBSŁUDZE KOMPLEKSII GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 165 

eight-wheel cars in the structure of rolling stock involved in total transport 
services as well as the share of special cars. Favo rable forms of transport tech
nology, i .e. drafts of cars in the form of route and down-and-up trains were ap
plied further on. Oue to a considerable growth of the tariff rate for transport 
of goods in recent years the railway transport became since 1984 profitable with 
regard to the transport of loads, in connection with which the price for tran
sport services became an important element of rationalization of transport needs 
and distribution of transport tasks among particular transport branches. In spi
te of a generally positive estimation of the transport services for needs of the 
food production complex, a number of shortcomings occurring for many years sho
uld be noted. To the most important of them belong: deepening deficiency of the 
railway transport (new rolling stock supplies are much lower than the annulment 
values), delays in modernization of the linear and point infrastructure of rail
ways, deficient repair potentia! of the repair-service base of state railways and 
shortcomings in realization of transport processes. Beside inner shortcomings, al
so a number of negative phenomena in the transport surroundings, i.e. occurring 
in the food production complex as such. Geographically unequal distribution of 
agricultural raw materiał supply places and processing places, the present loca
tion of purchasing units, inefficient storage capacity, faulty organization of 
contracts with prod ucers of agricultural raw materials and of the turnover of 
commodities (multi-level arrangement) belong to main factors of negative phenome
na in functioning of transport. 

Hence the rationalization of economic processes both in the transport as suh 
and in its surroundings, i.e. in the food production complex, would be necessary. 
A basie aim should be striving at reduction of expenditures connected with the 
transport services for the food production complex. 


