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ANALIZA KOSZTÓW MECHANIZACJI W PRODUKCJI ROŚLINNEJ  

NA TLE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA TE KOSZTY 
 
 

Streszczenie 
 

Stan wiedzy w obliczaniu kosztów mechanizacji produkcji ro-
ślinnej scharakteryzowano: a) wzorami obliczeniowymi sto-
sowanymi w krajach UE, b) wzorami opracowanymi przez 
autora, tj.: 
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Cm – cena maszyn w zł, N1 - w ha/rok. 
Na tle tej wiedzy porównano wartości odtworzeniowe maszyn 
w krajach UE, zwłaszcza Niemiec i Polski. Stwierdzono, że  
w Polsce wartości ΣCmo = 11÷17 tys. zł/ha są 5,5÷8 razy 
większe niż w Niemczech. Wyklucza to opłacalność produkcji 
zbóż w Polsce. Zmniejszenie kosztów mechanizacji produkcji 
roślinnej w Polsce jest możliwe jedynie po utworzeniu Kółek 
Maszynowych (KM). Pozwolą one zmniejszyć obciążenie go-
spodarstw wartością odtworzeniową maszyn ΣCmo do 3÷4 tys. 
zł/ha. Taka wartość ΣCmo pozwoli na tworzenie potrzebnych 
zestawów tylko w ramach KM, które muszą zapewnić wyko-
rzystanie rocznej zdolności przerobowej maszyn w 70-80%. 

 
Słowa kluczowe: koszty mechanizacji, opłacalność, dopusz-
czalna wartość odtworzeniowa w zł/ha 

 
 
Wstęp 
 
O opłacalności produkcji rolnej, a szczególnie roślinnej, decydują nie tylko 
ceny i plony w t/ha uzyskanych produktów, ale równie ważne – są koszty ich 
produkcji (rys. 1) (Müllmann W., Rosch W.). Zajęcie się kosztami jest tym 
bardziej pilne i ważne, że w wypowiedziach wszystkich polityków i działaczy 
są one z reguły pomijane. Tymczasem rola kosztów szczególnie mechani-
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zacji, nazywanych kosztami wykonania jest niezmiernie ważna. Wynika to 
nie tylko stąd, że przy istniejącym u nas rozdrobnieniu gospodarstw i indywi-
dualnym użytkowaniu maszyn, udział kosztów mechanizacji w całkowitych 
kosztach produkcji ma znaczenie decydujące, gdyż zamiast 30÷45% docho-
dzi nawet do 60% i 70%, ale i dlatego, że obliczanie kosztów mechanizacji, 
zwłaszcza w produkcji roślinnej było dotychczas dość trudne. Do dziś nie 
ustalono wykorzystania maszyn w regionach. Ze względu na te trudności 
koszty mechanizacji są często wręcz pomijane lub liczone są jedynie koszty 
paliwa i maszyn wynajmowanych (kombajnów), albo też są wyliczane z bi-
lansów rocznych gospodarstwa (zakup nowych maszyn), co jest z gruntu 
błędne.  
 
Stan wiedzy o kosztach mechanizacji w produkcji roślinnej 
 
Niniejsze opracowanie ma na celu wyjaśnienie tych błędów lub nieporozu-
mień i zapoznanie czytelnika z prawidłowym obliczaniem kosztów własnych 
mechanizacji – Kwe lub eksploatacji, czyli kosztów wykonania produkcji. 
 
Do obliczania tych kosztów służą poniższe wzory: 
 

Kwe = Kutrz + Kuż, zł/ha (1)     

∑Kwe = ∑Kutrz + ∑Kuż, zł/ha (1a) 
 
gdzie: 
Kutrz – jednostkowe koszty stałe utrzymania maszyn w zł/ha 
Kuż – jednostkowe koszty zmienne użytkowania maszyn w zł/ha (rys. 1) 
 
Wzór (1) jest przeznaczony do obliczania kosztów własnych eksploatacji 
pojedynczej maszyny. 
 
Wzór (1a) jest przeznaczony do obliczania kosztów własnych eksploatacji 
zestawu maszyn, np. używanego do produkcji jednej rośliny; stąd znak ∑ - 
sumy poszczególnych składników, np. zestawu lub wszystkich maszyn po-
siadanych przez gospodarstwo. W drugim wypadku do ∑Kutrz wlicza się Kutrz 
także maszyn nie użytych do produkcji w danym roku, ale posiadanych 
przez gospodarstwo; dla tych maszyn Kuż = 0. Obowiązuje bowiem zasada, 
że każda maszyna zakupiona przez gospodarstwo i używana, np. co 2 lub 
co 3 lata, a także taka, która okazuje się zbędna, obciąża gospodarstwo  
i musi być rozliczana co roku kosztami stałymi utrzymania – Kutrz w przewi-
dzianym dla niej okresie użytkowania Tlat.
 
Czynniki wpływające na wartość Kutrz i ∑Kutrz w zł/ha 
 
Wartość ∑Kutrz zestawu maszyn i czynników na nią wpływających przedsta-
wiają poniższe wzory. Te same wzory bez znaku ∑ są stosowane do obli-
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czania Kutrz pojedynczych maszyn. Wartość jednostkowych kosztów stałych 
utrzymania – Kutrz i ∑Kutrz w zł/ha uzyskuje się z całkowitych, stałych kosztów 
utrzymania – K′utrz [Zeddies J., Doluschitz R. 1985] i ∑K′utrz w zł podzielonych 
przez liczbę N jednostek wykonanej pracy, wyrażonej w: h, ha, m3.  
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Oznaczenia we wzorach (2) i (3): 
 
• ∑Kutrz – suma jednostkowych kosztów stałych utrzymania zestawu ma-

szyn w zł/ha  (∑Kutrz  = suma Kutrz pojedynczych maszyn zestawu) 
• ∑K′utrz = suma całkowitych kosztów stałych utrzymania zestawu maszyn 

dla całego okresu ich trwania (żywotności) w zł 
• N – całkowita ilość pracy (zdolność przerobowa) wykonywana przez ma-

szynę lub zestaw maszyn w okresie ich trwania, określana przez produ-
centów maszyn i wyrażana w: h, ha, t, m3, balotach itp. 

• N1 – roczna ilość pracy (zdolność przerobowa) wykonywana przez ma-
szynę lub zestaw maszyn, ustalana dla kraju lub regionu przez grupę 
specjalistów, wyrażana w jednostkach wyżej podanych i wynikająca  
z wydajności godzinowej oraz liczby godzin w roku lub w sezonie agro-
technicznym – tzw. teoretyczna roczna zdolność przerobowa 

• T – okres trwania (żywotności lub użytkowania) wynikający z ilorazu 

latT
N
N

=
1

 wyrażany w latach; (w rozważaniach przyjęto na ogół T = 15 lat) 

• Cm – cena odtworzeniowa (aktualna) nowej maszyny wyrażana w zł 
• ∑Cm – suma cen odtworzeniowych (wartość) nowych maszyn (zestawu 

maszyn) 
• Cmo – wartość rocznego odpisu na zakup nowych maszyn przez 

gospodarstwo, wyrażana w zł/rok z ha i zależna od rynkowej wartości 
produkcji – Wpr 

• ∑Cmo – suma odpisów rocznych w okresie T użytkowania maszyn, wyra-
żająca wartość zestawu maszyn w cenach odtworzeniowych, obciąża-
jąca każdy ha użytków rolnych w każdym gospodarstwie, wartością ma-
szyn posiadanych przez to gospodarstwo – w zł/ha 

• ko – stopa oprocentowania kapitału Cm/2 wyłożonego na zakup maszyn,  
wyrażona w %%;  (przyjęto ko = 8%) 
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• kk – stopa oprocentowania kapitału Cm określająca koszty przechowywa-
nia i konserwowania maszyn w %%; (kk = 1%) 

A = [1 + ]T
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k2k ko ⎟
⎠
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⎛ +
 

• PSR 2002 – Powszechny Spis Rolny 2002 
 
Pierwsza postać wzoru (2) potwierdza, że przy stałej wartości całkowitych 
kosztów utrzymania - K′utrz w zł – (pojedyńczej maszyny) i ∑K′utrz w zł – ze-
stawu maszyn,  koszty jednostkowe Kutrz i ∑Kutrz w zł/ha maleją ze wzrostem 
wykorzystania zdolności przerobowej maszyn(y) – N = Tlat x N1ha, określonej 
przez producenta. Wykorzystanie N tylko w połowie powoduje podwojenie 
jednostkowych kosztów Kutrz i ∑Kutrz w zł/ha. 
 
Druga postać wzoru (2) wyodrębnia decydującą dla wykorzystania N, wiel-
kość N1 – rocznego wykorzystania maszyn(y) wyrażoną w ha/rok. Wartość 
wielkości N1 zależy bowiem od warunków topograficzno-klimatycznych  
w regionie. Od warunków tych zależy bowiem decydująca dla N1 liczba –T1 
godzin (h) w roku, nadających się do pracy daną maszyną. 
N1 zależy ponadto od wydajności W07 maszyn.  
 
Średnia - dzienna wydajność maszyny – W07 w ha/h jest zależna od: gleb, 
ukształtowania terenu i rozdrobnienia – powierzchni pól (łanów) a w zasa-
dzie od ich długości. Im dłuższe jest pole o danej powierzchni tym mniejsza 
jest jego szerokość a więc i liczba nawrotów a tym samym krótszy jest czas 
tracony na ich wykonywanie. Dzięki temu dłuższy jest czas efektywnej pracy 
maszyn(y). Trzeba podkreślić, że zwiększanie powierzchni od 0,5 do 10 ha 
zwiększa wydajność W07 1,5÷2.krotnie: tak samo maleją koszty stałe me-
chanizacji Kutrz Jest to czynnik o olbrzymim wpływie na koszty. Wartość teo-
retycznej rocznej zdolności przerobowej w regionie wyznacza więc wzór: 
 

N1 = T1(h/rok) x W07 (ha/h) w ha/rok (4) 
 
Analiza czynników decydujących o wydajności ujawnia zależność rocznej 
zdolności przerobowej od kolejnych czynników: 
• szerokości roboczej maszyny – Sr(m), 
• prędkości z jaką maszyna może pracować w warunkach regionu v (km/h) 

lub v1 (m/s), gdyż wydajność W07 wyznaczają wzory: 
 

W07 = k x 0,1 x Sr x v, ha/h (5)     
lub     

W07 = k x 0,36 x Sr x v1, ha/h (5a) 
 

Wartości T1 (h) i v (km/h) lub v1 (m/s) są ustalone w badaniach i znać je 
powinni specjaliści, ustalający wartości N1(ha/rok) dla regionu. 
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Mając wyznaczoną teoretyczną, roczną zdolność przerobową N1, każdej 
maszyny można wyznaczyć okres trwania (użytkowania, żywotności) ma-

szyny Tlat, gdyż Tlat = 
)rok/ha(N

)ha(N

1
. W praktyce, ze względu na zmienność 

warunków atmosferycznych uznano za zadawalające wykorzystanie teore-
tycznej rocznej zdolności przerobowej równe 80%. Dla początkowego 
okresu funkcjonowania ZUM – KM w Polsce za zadawalające można uznać 
wykorzystanie teoretycznej zdolności przerobowej równe 70%. Stąd sfor-
mułowanie: 70-80%. 
 
Z drugiej postaci wzoru (2) wynika wniosek dodatkowy. Iloczyn Tlat x N1 
(ha/rok) = N (ha), jako określony przez producenta, można uznać za wartość 
stałą. Może on być ewentualnie zmniejszony przez grupę specjalistów  
w regionie, ze względów lokalnych. Można by więc zwiększać wartość Tlat 
kosztem N1 (ha) i odwrotnie, zachowując stałą wartość tego iloczynu i war-
tość ∑Kutrz w zł/ha. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wielkość Tlat występuje 
także w liczniku i zwiększanie jej wartości, czyli wydłużanie okresu Tlat po-
ciąga za sobą zwiększanie wartości całkowitych kosztów utrzymania ∑K′utrz 
wskutek wzrostu kosztów oprocentowania. Dlatego tam, gdzie to możliwe 
trzeba dążyć do skracania okresu Tlat i zwiększania N1 (ha/rok), aby zmniej-
szyć całkowite koszty - ∑K′utrz.  
 
Trzecia postać wzoru (2), w której dla uproszczenia i ułatwienia analizy, 
człon w nawiasie kwadratowym wyrażający amortyzację i oprocentowanie 
zastąpiono literą „A” pokazuje zależność kosztów stałych utrzymania ∑Kutrz 
w zł/ha od obciążenia każdego hektara gospodarstwa, wartością posiada-
nych maszyn - ∑Cmo w zł/ha. Uwidacznia to wzór (3), stanowiący część trze-

ciej postaci wzoru (2), czyli: ∑Cmo = 
)ha(1

m
N

zlCΣ
. 

 
Z trzeciej postaci wzoru (2) czyli z wzoru (3) wynikają dwa kolejne proste i 
nie znane dotychczas wzory (6) i (7) o kolosalnym znaczeniu dla praktyki – 
dla każdego rolnika.  

∑Kutrz = 
latT
A

∑Cmo, zł/ha (6)     

a po przekształceniu 

∑Cmo = 
A
T

∑Kutrz, zł/ha (7) 

Wzór (6) umożliwia rolnikowi obliczenie kosztów ∑Kutrz w zł/ha, ponoszonych 
przez jego gospodarstwo przy aktualnie istniejącym wyposażeniu w maszyny. 
Obliczenia rozpoczyna się od obliczenia wartości ∑Cmo gospodarstwa.  
W tym celu sumuje się ceny odtworzeniowe wszystkich maszyn posiadanych 
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przez gospodarstwo jako ∑Cm. Otrzymaną sumę ∑Cm wstawia się do wzoru (3), 
w którym za N1(ha/rok) wstawia się obszar gospodarstwa obrabiany tymi 
maszynami i oblicza ∑Cmo w zł/ha. Otrzymaną wartość ∑Cmo w zł/ha porów-
nuje się z wartością ∑Cmo podaną w tabeli 1 poz. 5 dla plonu w t/ha, rów-
nego osiąganemu w gospodarstwie.  
 
Tabela 1. Wartości maszyn obciążające 1 ha zależnie od plonu i ekono-

micznie uzasadnione, całkowite wartości maszyn w gospodar-
stwach 5-100 ha; wartość rynkowa produkcji Wpr z dopłatą bez-
pośrednią 500 zł/ha 

Table 1. Values of the machines  per 1 ha depending on the yield and well-
founded economically, total values of machines on the farms of 5–
100 ha;  market value of production  Wpr with direct additional support 
of 500 PLN/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) rzeczywisty, racjonalny okres użytkowania maszyn wynosić może 8-15 lat, granicę 

dla mało użytkowanych maszyn (np. wały) stanowi ich przestarzałość; przyjęty  
w tabeli 10.letni okres uzasadnia zbliżenie kosztów stałych Kutrz = 15%Cm, przy  
ko = 8% do stosownego w cennikach Austrii i Szwajcarii ok. 14%Cm przy ko = 6% i 4% 
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Już jedynie dla kontroli warto odszukać w poz. 7 tabeli 1 wartość maszyn 
∑Cm, którą (przy uwzględnieniu powierzchni N1 gospodarstwa) może posia-
dać gospodarstwo jeżeli chce osiągnąć choćby minimalną opłacalność. 
 
Warto zauważyć, że wartości podane w tabeli 1 zostały ustalone obecnie na 
podstawie tzw. metody wartościowej, której teoretyczne podstawy zostały 
opracowane przeze mnie jeszcze w 1990 r. i opublikowane w 1992 r. 
[Karwowski 1992]. Podstawą metody jest założenie, że koszty mechanizacji 
są równe 25% Wpr, czyli rynkowej wartości produkcji (plonu z ha). Wynika  
z niej wartość rocznych odpisów na zakup nowych maszyn – Cmo podana  
w poz. 4 tabeli 1. Wartości te określone tylko w procentach Wpr zostały 
podane w I wydaniu podręcznika „Podstawy ZUM” z 1998 r. s. 155. 
 
Obecnie uznałem za wskazane i teoretycznie uzasadnione sporządzenie 
tabeli 1 jako odpowiednika szacunkowych wartości określających dopusz-
czalne obciążenia hektara gruntów wartością maszyn [Pfadler 2000; Sens 
2000; Breulman 1998] w zł/ha. Wartości ∑Cmo podane w tabeli 1, poz. 5 
stanowią maksymalne, dopuszczalne obciążenia i to przy założeniu, że wy-
korzystanie N1 teoretycznej, rocznej zdolności przerobowej maszyn jest nie 
mniejsze niż 70%.  
 
To pierwsze porównanie wartości ∑Cmo obliczonej dla gospodarstwa z war-
tością ∑Cmo podaną w tabeli 1, poz. 5, pozwala rolnikowi zorientować się  
w jakim stopniu jego gospodarstwo jest „przemechanizowane” lub „niedome-
chanizowane”. Następnie dla obliczenia Kutrz wg wzoru (6) gotowe wartości 
„A” można wziąć z podręcznika autora: I wydanie – Podstawy ZUM z 1998 r. 
– tabela 8 lub z II wydania z 2006 r. tabela 9, albo obliczyć samemu wartość 
członu ujętego w nawias kwadratowy, w postaci 2 wzoru (3) jako równą „A”. 
Za ko wstawia się aktualnie obowiązującą stopę oprocentowania kredytu 
bankowego na zakup maszyn. Za kk wstawia się zawsze 1%. Ustaloną 
wartość „A” wstawia się do wzoru (6) i (7). Otrzymana z wzoru (6) wartość 
∑Kutrz występująca w gospodarstwie, będzie z pewnością znacznie większa 
niż ok. 400 zł/ha pożądana w warunkach 2005 r., gdy średnia cena zbóż 
wynosiła około 420 zł/ha. Powstaje pytanie, jakie wartości ∑Kutrz i ∑Cmo są 
pożądane dla zachowania jakiej takiej opłacalności produkcji roślinnej? 
 
Wartości ∑Cmo podaje wprawdzie tabela 1, ale są to wartości zależne od plo-
nów i jako takie muszą być uznane za wartości maksymalne. Wiadomo jed-
nak, że koszty mechanizacji mało zależą od plonów. Jaka więc powinna być 
możliwie obiektywna wartość ∑Kutrz? Odpowiedź będzie prosta tam, gdzie 
będzie dostępny cennik prac maszynowych, stosowany w Kółkach Maszy-
nowych (KM). W wypadku braku tego cennika, wartości ∑Kutrz w zł/ha można 
obliczać: korzystając z wartości „A” ustalonych poprzednio. Oblicza się bo-
wiem Kutrz dla pojedynczych i wyłącznie niezbędnych maszyn w zestawie 
używanym do produkcji, np. zbóż (okopowych lub pastewnych). Obliczone 
wartości Kutrz pojedynczych maszyn sumuje się dla otrzymania ∑Kutrz dla 
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zestawu, a więc i dla konkretnej rośliny. W związku z tym, że cennik prac 
maszynowych KM jest opracowywany dla wykorzystania rocznej zdolności 
przerobowej N1, wynoszącej 70–80% zdolności teoretycznej, więc wartość 
∑Kutrz, wyznaczoną wg cennika, należy wykorzystywać do wyznaczenia 
wartości ∑Cmo wg wzoru (7). Wartość tę trzeba uznać za strategiczny 
wskaźnik rozwoju mechanizacji.  
 
Dzięki przyjęciu takiego samego (70-80%) wykorzystania zdolności przero-
bowej maszyn, wartości ∑Cmo wg tabeli 1 i wg wzoru (7) są porównywalne. 
Różnią się one jedynie tym, że wartość ∑Cmo wyznaczana wg wzoru (7) na 
podstawie Kutrz z cennika KM jest jednoznaczna, obiektywna i najmniejsza 
spośród osiągalnych, podczas gdy wartości Kutrz wyznaczane wzorem (6)  
z wartości ∑Cmo podanych w tabeli 1 są uzależnione od rynkowej wartości 
plonu – Wpr. Plony jak wiadomo zmieniają się u nas od 2,5-8,0 t/ha, ale 
dopłaty bezpośrednie stanowią dopłaty do hektara. Oznacza to, że na ryn-
kową wartość produkcji Wpr składają się: Wpr = wartość plonu z ha + dopłata 
bezpośrednia do 1 ha. Oznacza to, że przy plonie 2,5 t/ha i cenie 420 zł/t, 
dopłata bezpośrednia stanowi 47% Wpr, a przy plonie 8 t/ha tylko 13% Wpr. 
 
Drugi składnik kosztów własnych eksploatacji wg wzorów (1) i (1a) stanowią 
jednostkowe koszty zmienne użytkowania maszyn – Kuż. Koszty te nie za-
leżą od organizacyjnej formy użytkowania (indywidualna lub zespołowa) i w 
danych warunkach (ta sama maszyna i gleba) są takie same. Kuż w zł/ha nie 
zależą od wykorzystania zdolności przerobowej maszyn.  
 
Czynniki wpływające na wartość Kuż i ∑Kuż w zł/ha 
 
Składniki kosztów jednostkowych zmiennych Kuż i ∑Kuż w zł/ha są pokazane 
na rys. 1. Najczęściej jednak – Kuż = Kp + Kn dla maszyny i ∑Kuż = ∑Kp + ∑Kn 
– dla zestawu. Koszty paliwa – Kp  wyznaczają wzory: 
 

K*
p = (1,04 ÷1,06) ZpCp, zł/ha (8)   

 
∑Kp = (1,04÷1,06) ∑Zp Cp, zł/ha (8a) 

gdzie: 

• 1,04÷1,06 – mnożnik zwiększający koszt paliwa o koszt olejów i smarów; 
dla maszyn z hydrauliką mnożnik wynosi 1,1÷1,2 

• Zp – zużycie paliwa w litrach/ha. Zależnie od gleb i ich wilgotności przyj-
muje się, ΣZp w zakresie 90÷110 l/ha  lub  (0,30÷0,35) l/kWh  silnika na-
pędzanego olejem napędowym i (0,5÷0,6) l/kWh – dla napędzanych 
benzyną [FAT – Berichte 2005] 

• Cp – cena paliwa w zł/l 
                                                           
* Składnik Kp i∑Kp podany we wzorach (8) i (8a) jest uwzględniany w obliczeniach Kuż i ∑Kuż 
tylko dla ciągników i maszyn samojezdnych; dla maszyn napędzanych ciągnikiem koszt ole-
jów i smarów jest wliczany do kosztu napraw Kn z taką samą jak wyżej wartością mnożnika. 
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Rys. 1. Dzięki użytkowaniu maszyny przez kilka lub kilkanaście gospodarstw 

koszty jej utrzymania, mające wartość stałą w skali roku, rozkładają 
się często nie na kilka, lecz na kilkadziesiąt hektarów, a przez to rady-
kalnie zmniejszają się koszty jednostkowe wykonania pracy na 1 ha 

Fig. 1. Owing to the use of a machine by few or even several farms, its main-
tenance costs, being a constant value within a year, are divided into 
much larger number of hectares;  thus the operation costs per unit (1 ha) 
are significantly reduced 

 
Czynnikiem wpływającym na zużycie, a więc i na koszty paliwa, jest technolo-
gia, głównie uprawy roli i siewu. Pomijając technologię siewu w glebę nie upra-
wioną jako zbyt skrajną dla naszych gospodarstw, - przejście od uprawy płużnej 
do uprawy bezpłużnej z użyciem kultywatora i siewnika nabudowanego na bro-
nie wirnikowej umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa o ok. 35%. Dalszym 
czynnikiem zmniejszającym zużycie paliwa nawet o ponad 10% jest szerokość 
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robocza maszyn – Sr, im jest większa Sr tym mniejsze koszty oraz stosowanie 
maszyn wielozadaniowych (wieloczynnościowych), zarówno do uprawy roli  
i sięwu, jak i maszyn do zbioru. Według [Janinhoff 2005] zwiększenie po-
wierzchni pól 1-10 ha umożliwia zmniejszenie Kuż o 10-20%. 
 
Koszty części zamiennych i napraw są liczone jako koszty napraw – Kn  
w zł/ha i zależą generalnie od cen maszyn. Kn i ∑Kn zależą w niewielkim stop-
niu także od wykorzystania zdolności przerobowej i okresu żywotności, czyli 
okresu Tlat użytkowania maszyn. Dla maszyn, których wykorzystanie 70÷80% 
zdolności przerobowej następuje w okresie T = 10–15 lat współczynnik kosztu 
napraw kn zależnie od rodzaju maszyn może wynosić kn = (45÷85)%. Dla 
maszyn eksploatowanych dłużej wskaźnik ten jest większy i może wynosić kn 
= (60÷95)%, a nawet przekraczać 100% ∑Cmo. 
 
Dla maszyn użytkowanych indywidualnie w okresie T = 20÷25 lat, przy wy-
korzystaniu całkowitej zdolności przerobowej N wynoszącym np. 20÷30%, 
wartość kn trudno oszacować; kn może wynosić np. 35%. Wartość ta zależy 
również od rodzaju maszyn; maszyny do uprawy gleby (poza wałami) mają 
większe wartości kn niż np. maszyny żniwne. Jednostkowe koszty napraw 
maszyny wyznaczają wzory: 

Kn = 
ha

nm

N
xkC

, zł/ha (9)        

∑Kn = 
ah

nm

N
xkCΣ

, zł/ha     (9a) 

W celu ułatwienia obliczeń w codziennej praktyce, wzór (9a) można uprościć 
przez wykorzystanie wzoru (3), a mianowicie:  

mo
nmn

rokhalat

mn
n C

T
k

N
C

x
T
k

xNT
Cxk

K Σ=
Σ

=
Σ

=Σ
1/1

, zł/ha (9b) 

Przyjmując dla zestawu maszyn średnie wartości np.: kn = 60% i T = 15 lat 
wzór (9b) można napisać w postaci: 

∑Kn = x
15

%60
∑Cmo = 0,04 ∑Cmo , zł/ha (9c) 

Rzeczywiście ponoszone koszty napraw zależą zawsze od staranności ob-
sługi maszyn. Dlatego maszyny stanowiące własność zespołu zaleca się 
powierzać jednemu z członków, który: 
• zobowiązuje się pisemnie do utrzymywania maszyny w stałej gotowości 

do pracy,  
• otrzymuje za to zwrot kosztów napraw zgodnie z cennikiem, niezależnie 

od tego ile rzeczywiście wydał; zaoszczędzone koszty stanowią jego 
premię za dbałość o maszynę.  
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Wyżej przeprowadzone rozważania, poparte wzorami obliczeniowymi dla 
poszczególnych składników kosztów mechanizacji, umożliwiają analizę sy-
tuacji w tej dziedzinie, panującej w Polsce. Mam nadzieję, że pozwolą one 
także na wyciągnięcie właściwych wniosków.  
 
Uwaga: Wzory (6) i (9b) dają wartości przybliżone gdyż wykorzystuje się  
w nich uśrednione wartości kn, T i rocznego wykorzystania zdolności przero-
bowej maszyn. Wzór (7) dostarcza wartości z pełną dokładnością, gdyż 
wstawia się do niego wartości Kutrz wzięte dla poszczególnych maszyn z cen-
nika prac maszynowych.  
 
Analiza stanu mechanizacji istniejącego w Polsce – na tle Austrii  
i Niemiec  
 
Jak to jest u sąsiadów  
 
Pfadler [2000] i Sens [2000] oceniają w swoich prognozach, że wartość ma-
szyn, obciążająca każdy hektar UR - ∑Cmo nie powinna przekraczać 2000 
DM/ha, a Breulmann [1998] opisuje gospodarstwo, w którym ∑Cmo = 2600 
DM/ha. Oberlehrer [1997] podaje, że udział wartości maszyn (½∑Cmo)*  
w rocznej rynkowej wartości produkcji Wpr bez dopłat bezpośrednich w wy-
branych krajach wynosi: w Austrii – 70%, w Niemczech – 63,9%, we Wło-
szech – 52,5%, w Danii – 40,6%, w Wlk. Brytanii – 40,5%, we Francji – 
39,3%, w Holandii – 35,2% i w Belgii – 23,6%. Dla jednoznaczności powyż-
szych liczb trzeba dodać, że powstały one z odniesienia ∑Cmo gospodarstw 
do wartości rynkowej plonów przekraczających 7 t/ha; w Holandii i Belgii – 
ponad 8 t/ha (w artykule nie podano plonów). 
 
W publikacjach niemieckich i austriackich spotyka się również dane sygnali-
zujące ∑Cmo > 5000 DM/ha. Tak było jednak pod koniec lat dziewięćdziesią-
tych, czyli w latach „tłustych” dla rolnictwa krajów UE.  
 
Obecnie [Weber 2004] dochody rolników niemieckich są oceniane na po-
nad 60% w stosunku do zatrudnionych w innych gałęziach gospodarki.  
W przewidywaniu dalszego spadku dochodów rolników w UE [Oberlehrer  
1997] przestrzegał rolników przed wysokimi kosztami mechanizacji – wsku-
tek przemechanizowania gospodarstw - w następujący sposób. „Najwięk-
sze rezerwy w pilnym zmniejszeniu kosztów produkcji większości gospo-
darstw austriackich tkwią w mechanizacji produkcji roślinnej. Mimo ogól-
nego braku świadomości co do roli zwłaszcza kosztów mechanizacji i mimo 
zachwytu młodych rolników nowoczesnymi maszynami, muszą one być 
uznane za środki produkcji, za które trzeba płacić, a nie za przedmiot za-
                                                           
* Wartość maszyn rolniczych w gospodarstwie zwana też wartością chwilową maszyn jest 
równa połowie wartości odtworzeniowej nowych maszyn czyli można napisać, że równa się:  
½∑Cmo. 
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chwytu. Obniżka kosztów mechanizacji musi uzyskać priorytet w działal-
ności gospodarstw”. 
 

Ci rolnicy, którzy nie są gotowi skończyć z indywidualnym użytkowaniem 
maszyn, swobodę dysponowania nimi w dowolnej chwili muszą drogo okupić:  
• niskim standardem życia swojego i swojej rodziny, 
• przeciążeniem pracą, 
• rosnącym zadłużeniem gospodarstw, 
• przestarzałym parkiem maszynowym.  
 
Są to argumenty przemawiające jednoznacznie za zespołowym użytko-
waniem maszyn. Taka forma użytkowania, w której najpowszechniejszym 
przejawem są Kółka Maszynowe (KM), czyli Maschinen–Ringe (MR), obej-
muje w Austrii i Niemczech rolników gospodarujących na ponad 53% po-
wierzchni użytków rolnych. MR obejmują w tych krajach gospodarstwa do 
300 ha, a nawet większe.  
 
Pozostałe gospodarstwa (ponad 300 ha) bazują na maszynach w zasadzie 
własnych, a wynajmują najczęściej od prywatnych przedsiębiorców – 
Lohnunternehmer (LU) maszyny kosztowne, potrzebne do zbioru roślin 
uprawianych na kilkunastu procentach swojego areału. Wiele gospodarstw 
40÷300 ha tworzy zespoły maszynowe liczące 3÷4 członków użytkujących 
wspólnie tylko niektóre drogie maszyny, które dla wykorzystania  ich rocznej 
zdolności przerobowej muszą być użytkowane w kilku gospodarstwach. 
Spotyka się także wspólnoty maszynowe działające jako jednostki samo-
dzielne lub 20÷30 osobowe wspólnoty tworzone w ramach MR.  
  
Zgodnie z zaleceniem [Schön 1991] – „w maszyny nie należy wyposażać 
gospodarstw lecz chętnych do pracy w rolnictwie ludzi, którzy zapewnią do-
brą obsługę i wykorzystanie zdolności przerobowej tych maszyn”. Realizacja 
tego zalecenia (poza ZUM – KM i LU) przejawia się w powstawaniu spółek 
menedżerskich, w których 2÷3 osobowe grupy są wyposażane w zestawy 
maszyn umożliwiających wykonywanie prac polowych niezbędnych w pro-
dukcji zbóż, okopowych i roślin pastewnych, na obszarach 300÷400 ha, na-
leżących do kilku lub kilkunastu gospodarstw. Praca tych spółek jest opła-
cana na zasadzie „crop–sharing”, czyli podziału zebranych plonów. 
 
Wykorzystanie rocznej zdolności przerobowej maszyn oraz duża powierzch-
nia pól (łanów), jako czynniki decydujące dla kosztów mechanizacji i praco-
chłonności produkcji [Janinhoff, Mohr 2005] (tabela 2 i 3) dla buraków cu-
krowych – 12,5 rbh/ha, dla zbóż – ok. 8,5 rbh/ha, są osiągalne jedynie w ra-
mach MR lub w gospodarstwach ponad 300 ha.  
  
Tworzenie MR wymuszają także rosnące ceny maszyn i w związku z tym 
malejąca opłacalność produkcji (tabele 2 i 3).  
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Czynniki powyższe sprawiły, że dawne hasło MR „Każdy może – nikt nie 
musi” rolnicy niemieccy uznali za nieaktualne i sugerują nowe: „Każdy musi 
– nawet gdy wydaje się – że nikt nie może” – w domyśle, jeżeli chce utrzy-
mać gospodarstwo.  
  
Warto też zauważyć, że KM istnieją w prawie wszystkich krajach UE, a także 
Azji i Ameryki Południowej.  
  
Poza głównym zadaniem, jakie stanowi organizacja prac maszynowych we-
dług kosztów własnych, istnienie KM hamuje windowanie cen usług przez 
prywatnych przedsiębiorców i przyczynia się do powstawania społeczeństwa 
obywatelskiego na wsiach.  
 
Jak to jest u nas 
 
Fakty są takie: 
• średni plon w Polsce wynosi około 3 t/ha, choć zdarzają się plony  

5-6 ton/ha; 
• struktura obszarowa gospodarstw jest podana na rysunku 2 (gospodar-

stwa do 10 ha stanowią ponad 80% liczby i gospodarują na 35% po-
wierzchni użytków rolnych); 

• gospodarstwa do 10 ha posiadają 769 tysięcy ciągników; 
• gospodarstwa 10–20 ha posiadają 339 tysięcy ciągników; 
• gospodarstwa większe niż 20 ha posiadają 256 tysięcy ciągników; 
• wartość maszyn obciążająca każdy ha waha się [Wojdak i in. 2004]  

od ∑Cmo = 2835 zł/ha – w gospodarstwie dużym 1550 ha, do 15271 zł/ha 
w gospodarstwie średnim – 56 ha. 

 
W skali kraju średnią wartość maszyn wg PSR z 2002 r  ocenia się jako 
równą ∑Cmo = 11,1 tys. zł/ha. 
 
Porównanie wartości rynkowej plonów Wpr dla 3 t/ha = 420 zł/t x 3 t = 1260 
zł/ha, a także plonów 6 t/ha = 2520 zł/ha, nawet po dodaniu dopłat bezpo-
średnich 500 zł/ha, a więc odpowiednio Wpr = 1760 zł/ha i Wpr = 3020 zł  
z wartością maszyn wg PSR ∑Cmo = 11100 zł/ha jest szokujące.  
 

U najbliższych sąsiadów, tj. w Austrii i w Niemczech )%140128(
W
C

pr

mo ÷=
Σ

, 

a u nas 3,667,3
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zl11100
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11100

÷=÷ , czyli (367÷630)%. Na szczęście 

badania krajowe [Wojdak 2004] wskazują, że w niektórych polskich gospo-
darstwach, wprawdzie o obszarze 1550 ha, spotyka się: 
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Rys. 2. Struktura obszarowa gospodarstw w Polsce wg Powszechny Spis 

Rolny, Warszawa, sierpień 2003 r. Ogólna liczba gospodarstw – 
1956191 + 960119 mniejszych niż 1 ha. Ogólna powierzchnia gos-
podarstw – 16502771 ha + mniejszych niż 1 ha 396526 ha 

Fig.2. The structure of farms’ acreage in Poland, according to Common Ag-
ricultural Inventory, Warsaw, August 2003. Total number of the farms:  
1 956 191 and  960 119 (farms < 1 ha). Total acreage of the farms: 
16 502 771 ha  +  396 526 ha (farms < 1 ha)  

 
Te same badania wykazują, że w niektórych średnich gospodarstwach (56 
ha) występuje również „szaleństwo mechanizacyjne”, gdyż przy ∑Cmo = 

15271 zł/ha ma miejsce:  )%867505(
zl1760
zl15271

3020
15271

−=÷ . Wartości 

∑Cmo/Wpr występujące w Polsce są więc absurdalnie wysokie – poza jednym 
przypadkiem – są bowiem 2÷6,2 razy większe niż w Austrii. W takiej sytuacji 
trudno dziwić się rolnikom twierdzącym, że produkcja zbóż jest nieopłacalna. 
Wartości ∑Cmo występujące w Polsce każą więc bić na alarm. Zachowanie 
indywidualnego użytkowania maszyn wyklucza konkurencyjność polskich 
produktów i skazuje na nędzę polskich rolników.  
 
O ile [Oberlehrer 1997] twierdzi, że austriaccy rolnicy nie mają pełnej świa-
domości  jaką rolę grają koszty mechanizacji – to trzeba przyznać, że polscy 
rolnicy wykazują pełną nieznajomość tej roli. Nie należy temu dziwić się, 
gdyż o tym jakie czynniki i jak wpływają na koszty mechanizacji nikt im nie 
mówił ani w szkole ani na wyższej uczelni. Pod koniec lat 70. uznano zaś, że 
każde kilkuhektarowe gospodarstwo powinno mieć własny ciągnik. Na pod-
stawie moich 10.letnich starań w resorcie rolnictwa o stworzenie warunków 
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prawno–podatkowych, niezbędnych dla tworzenia KM przez samych rolni-
ków mogę stwierdzić, że o roli i znaczeniu kosztów mechanizacji nie miał  
i nie ma „zielonego pojęcia” żaden minister rolnictwa i żaden z urzędników 
tego resortu. Gorzej, wielu polskich „naukowców” wykazuje w tym zakresie 
pełną ignorancję do chwili obecnej.  
 
W świetle wyżej podanych liczb, oszczędności 300–400 zł/ha,  podawane 
przeze mnie dla przekonania resortu rolnictwa o zasadności i celowości two-
rzenia KM w Polsce, są ułamkiem tego, co jest osiągalne w świetle badań 
[Wojdak 2004] i spisu PSR z 2002 r., przez zmniejszenie ∑Cmo do 3000÷4500 
zł/ha – możliwe jednak jedynie przy istnieniu KM. 
 
Analiza opłacalności produkcji zbóż w Polsce 
 
Na podstawie wzorów (6) i (7), opracowanych przeze mnie i podanych  
w przygotowywanym II wydaniu podręcznika „Podstawy ZUM i koszty me-
chanizacji”’ można stwierdzić, że koszty stałe użytkowania zestawu maszyn 
∑Kutrz, wynikające z cytowanych źródeł przy T = 20 lat, ko = 8% i kk = 1%, 
wynoszą odpowiednio: 

a) ∑Kutrz = 
lat20
0,2

 x 15271 zł/ha = 1527,1 zł/ha  - wg wyników [Wojdak 2004]  

b) ∑Kutrz = 
lat20
0,2

 x 11100 zł/ha = 1110 zł/ha – wg wyników [PSR 2002] 

 
Porównanie wartości ∑Kutrz a), b) z wartością ∑Kutrz osiągalną przy istnieniu 
KM, gdy:  
∑Cmo = 3000 zł/ha lub nawet ∑Cmo = 4500 zł/ha oraz: T = 15 lat, ko = 8% i kk 
= 1% wskazuje, że możliwe jest uzyskanie:  

c) ∑Kutrz = 
lat15
75,1

 x 3000 zł/ha = 350 zł/ha lub  

d) ∑Kutrz = 
lat15
75,1

 x 4500 zł/ha = 525 zł/ha 

 
Różnice między a), b) i c), d) dowodzą, że przy istnieniu KM zapewniającym 
wykorzystanie 70-80% rocznej zdolności przerobowej maszyn osiągalne są 
oszczędności od ponad 500 zł/ha do ponad 1100 zł/ha – przy pozbyciu się 
zbędnych maszyn. Przyjmując wartości stałych kosztów utrzymania - ∑Kutrz 
wyżej obliczone na podstawie wyników badań [Wojdak 2004] i PSR z 2002 r. 
(∑Kutrz = 1527,1 zł/ha i ∑Kutrz = 1110,0 zł/ha) oraz odpowiednie wartości 
zmiennych kosztów utrzymania ∑Kuż = 100 l/ha – koszty paliwa + 0,03∑Cmo 
– koszty napraw, czyli: ∑Kuż = 300 zł/ha + 458 zł/ha = 758 zł/ha – dla [Woj-
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dak 2004] lub ∑Kuż = 300 zł/ha + 333 zł/ha = 633 zł/ha – dla PSR z 2002 r., 
same koszty mechanizacji wyniosłyby wg wzoru (1a): 
 
∑Kwe = 1527,1 + 758 = 2285 zł/ha lub ∑Kwe = 1110 + 633 = 1743 zł/ha. 
 
Po dodaniu kosztów zmiennych produkcji równych co najmniej 1000 zł/ha 
(nasiona + nawozy + środki ochrony) oraz kosztów stałych produkcji – co 
najmniej 300 zł/ha, całkowite koszty produkcji zbóż wyniosłyby 3585 zł/ha 
lub 3043 zł/ha. Takie koszty produkcji, po odjęciu od nich po 500 zł/ha dopłat 
bezpośrednich, byłyby równoważne 7,3 i 6,0 t zboża/ha. Oznacza to, że 
produkcja zbóż przynosi straty. Reguły obliczeń i liczby są bezlitosne; w ob-
liczeniach pominięto robociznę.  
 
Można jedynie mieć nadzieję, że w rolnictwie jako całości, wartości dużej 
części maszyn wykazane w badaniach i w spisie dotyczą maszyn zamorty-
zowanych, stanowiących złom a kosztów nikt nie liczy.  
 
Jednoznaczność oceny opłacalności produkcji roślinnej wymaga zaznacze-
nia, że wartość rynkowa całej produkcji rolnej w 1996 r. [Poczta 1999] 
wynosiła 853 ecu (euro)/ha, co przy 1 euro = 4 zł oznacza wartość 3412 
zł/ha. Zgodnie z podaną tam proporcją wartość produkcji roślinnej stanowiła 
44,9%, czyli 1535 zł/ha, a produkcji zwierzęcej – 55,1%, czyli 1877 zł/ha. 
 
Podobne wartości podaje Rocznik Statystyczny z 2004 r., wg którego 
wartość całej produkcji rolnej w 2003 r wynosiła 3597 zł/ha, w tym produkcji 
roślinnej 1891 zł/ha (52,6%) i produkcji zwierzęcej – 1706 zł/ha (47,4%). 
Oznacza to, że wyżej obliczone koszty produkcji samych zbóż, tj. 3043÷3585 
zł/ha byłyby prawie równe wartości całej produkcji z ha – roślinnej i zwierzęcej. 
 
Dla porównania trzeba zaznaczyć, że przyjęcie realnych według mnie wartości 
∑Cmo = 3000÷4500 zł/ha i odpowiadających im wartości ∑Kutrz = 350÷525 zł/ha, 
umożliwia zredukowanie kosztów produkcji roślinnej do znośnego poziomu. 
 
Z wzorów (8) i (9c) wynika, że przy takich samych jw. kosztach zużycia pa-
liwa – 100 l/ha i kosztach napraw – 003 ∑Cmo, koszty zmienne Kuż wyniosą: 
390÷435 zł/ha. Przyjmując również jw. koszty bezpośrednie produkcji 1000 
zł/ha i koszty stałe produkcji 300 zł/ha, otrzymuje się całkowite koszty pro-
dukcji zbóż:  
a) dla ∑Cmo = 3000 zł/ha:  350 + 390 + 1300 = 2040 zł/ha   
b) dla ∑Cmo = 4500 zł/ha:  525 + 435 + 1300 = 2260 zł/ha 
 
Nawet w wypadku a) są to koszty ogromne w porównaniu z wartością ryn-
kową zbieranych plonów i nawet po zmniejszeniu kosztów o wartość dopłat 
bezpośrednich – 500 zł/ha, są równoważone dopiero przez plon 3,7 t/ha,  
a więc przez plon większy niż średnia krajowa.  
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Z drugiej strony przerażające są doniesienia prasowe, mówiące o zakupach 
nowych maszyn przez rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie. Za-
kupy te dają ∑Cmo > 10000 zł/ha. Najgorsze, że w doniesieniach tych po-
brzmiewa nuta satysfakcji - jacy to nasi rolnicy zamożni, że stać ich na za-
kup tak nowoczesnych maszyn. 
 
Godni największego współczucia są ci rolnicy, którzy oprócz dopłat korzy-
stają z kredytów bankowych, a nie prowadzą produkcji  zwierzęcej, będącej 
źródłem dochodu. Grozi im bowiem niewypłacalność zwłaszcza, że politycy 
wprowadzają ich w błąd, obiecując zrównanie dopłat z obecnymi dopłatami 
bezpośrednimi otrzymywanymi przez rolników ”starych” krajów UE. Zamia-
rem UE jest bowiem zmniejszanie tych dopłat, a ponadto w krajach UE do-
płaty odnosiły się do plonów 6–8 t/ha, a w Polsce - do plonów 3 t/ha. 
 
Podsumowanie 
 
1. Według PSR 2002 r. średnie obciążenie polskich gospodarstw rolnych 

wartością maszyn wynosi ∑Cmo = 11100 zł/ha. Obciążenie to można by 
uznać za niewiarygodnie duże, ale potwierdza je [Wojdak 2004], który w 
swoich badaniach wykazuje nawet ∑Cmo = 15271 zł/ha, i to dla gospo-
darstwa 56 ha. Potwierdzają to również doniesienia prasowe o zakupach 
nowych maszyn przez rolników. Przytaczane wartości ∑Cmo świadczą 
niestety nie tylko o kompletnej nieznajomości czynników wpływających 
na koszty mechanizacji produkcji wśród rolników, ale na podobne braki i 
wśród doradców. Ja również przyznaję z pokorą - nie przeczuwałem na-
wet, że ∑Cmo może w praktyce osiągać podobne wartości. W świetle tych 
faktów, oszczędności 300–500 zł/ha przytaczane dotychczas jako argu-
ment przemawiający za tworzeniem KM traci na znaczeniu, wobec ko-
nieczności zmniejszenia ∑Cmo do 3000÷4000 zł/ha. Takie zmniejszenie 
∑Cmo wskazuje bowiem, że osiągalne, oszczędności na stałych kosztach 
mechanizacji ∑Kutrz mogą wynosić 1200÷1400 zł/ha. 

 
2. Wartości maszyn ∑Cmo = 11100÷15271 zł/ha, a nawet  ∑Cmo = 16724 

zł/ha gruntów ornych są w Polsce w porównaniu z Austrią i Niemcami – 
∑Cmo = (1,4÷1,28) Wpr - tak ogromne, że wprost niewiarygodne. Podobne 
wartości dla rolnictwa niemieckiego wynikają z ostatniej, dostępnej 
publikacji [Janinhoff, Mohr 2005]. Wskazują one bowiem (tab. 2 i 3), że 
przy średniej Wpr = 1335 €/ha - (1047 €/ha – za plon + 288 €/ha – za 
dopłaty bezpośr),  wartość kosztów stałych utrzymania dla zbóż wynosi: 
∑Kutrz = 161÷184 €/ha. Obliczona z nich wg wzoru (7) ∑Cmo, może być 
równa: dla ko = 6% i T = 15 lat –∑Cmo = 1509÷1725 €/ha, a dla T = 10 lat 
- ∑Cmo = 1150÷1314 €/ha. Wartości te wskazują, że dla T = 15 lat ∑Cmo 
> Wpr , ale dla T = 10 lat - ∑Cmo ≈ Wpr. W innych krajach UE obciążenie 
wartości plonów wartością maszyn jest jw. podano jeszcze mniejsze. 
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W wypadku Polski i zbieranych plonów 3–5 t/ha o wartości 1260÷2100 
zł/ha,  obciążenie rynkowej wartości produkcji – Wpr (wartość plonu + 500 
zł/ha dopłat bezpośrednich), czyli: 1260 + 500 = 1760 zł/ha i 2100 + 500 
= 2600 zł/ha wartością maszyn jest niestety kilkakrotnie większe: 
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, czyli ∑Cmo = (6,3÷4,26) Wpr
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oraz 
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÷ , czyli ∑Cmo = (9,50÷6,43) Wpr  

 
Również porównanie wartości bezwzględnych ∑Cmo = 11100÷16729 zł/ha 
w Polsce z 4800÷5200* zł/ha w Niemczech mówi samo za siebie. W skraj-
nych wypadkach, obciążenie każdej tony wyprodukowanego zboża war-
tością maszyn jest w Polsce 4÷6 razy większe niż w Austrii i Niemczech. 
To są nakłady wprost trudno wyobrażalne. Trudno więc mówić o jakiej-
kolwiek opłacalności produkcji i konkurencyjności z rolnikami innych kra-
jów UE. Dotyczy to szczególnie gospodarstw do 100, a może nawet do 
200 ha. W większych gospodarstwach, zgodnie z badaniami [Wojdak 
2004] można domyślać się lepszego wykorzystania maszyn, o którym 
świadczą wartości ∑Cmo < 3000 zł/ha w gospodarstwie 1500 ha. Biorąc 
pod uwagę, że w takich gospodarstwach także inne czynniki (obszar pól) 
decydujące o kosztach mechanizacji są korzystniejsze, więc opłacalność 
produkcji może być w nich osiągalna.  

 
3. Szansa poprawienia osiągnięcia opłacalności produkcji roślinnej także 

przez gospodarstwa mniejsze niż 200 ha a nawet przez mniejsze niż 100 
i 50 ha, istnieje również w Polsce. Trzeba jednak pamiętać, że w takich 
samych warunkach glebowo-klimatycznych, im mniejsze gospodarstwo 
(powierzchnia pól) tym mniejsza będzie opłacalność (dochód) produkcji 
roślinnej. Uzyskanie opłacalności produkcji roślinnej przez gospodarstwa 
mniejsze niż 200, 100 i 50 ha będzie możliwe tylko wówczas, gdy m.in.: 
• nauka i „naukowcy” zaprzestaną „księżycowego” prognozowania czyli 

uznawania za racjonalne, wyposażenia gospodarstw w maszyny  
o wartości ∑Cmo = 16724 zł/ha gruntów ornych, czyli 3÷4.krotnego 
przekraczania uznanej za racjonalną wartości ∑Cmo zbliżonej do 
3000÷4000 zł/ha; równie księżycowo wartość ma ustalanie modelowego 
wyposażania w maszyny gospodarstw do 200, a nawet do 300 ha;  
w maszyny należy wyposażać ludzi; 

                                                           
* 1€ = 4 zł 
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• natychmiast zostanie podjęta akcja informacyjna wśród rolników, 
zalecająca powściągliwość w kupowaniu nowych maszyn; 

• natychmiast zostanie podjęta akcja informacyjna wśród rolników, zale-
cająca powściągliwość w kupowaniu nowych maszyn; 

• zalecaniu rolnikom powściągliwości w zakupach nowoczesnych ma-
szyn muszą towarzyszyć informacje, jak mogą oni kompletować ze-
stawy maszyn potrzebne do produkcji np. zbóż, (także roślin pastew-
nych, ziemniaków, buraków cukrowych itp.) przy zachowaniu wartości 
∑Cmo = 3000÷4000 zł/ha.  

Według tabeli 1 poz. 7 na taki zestaw nie stać nawet gospodarstwa  
o powierzchni 50 ha, zbierającego plony 8 t/ha, i użytkującego maszyny 
w okresie T = 15, a nie 10 lat, jak podano w tabeli 1. 
 

4. Proponowana wartość ∑Cmo = 3000÷4000 zł/ha może być uznana za 
maksymalne, ekonomicznie znośne obciążenie gospodarstwa wartością 
maszyn, jako wynikające: 
• z założenia, że koszty mechanizacji są zbliżone do 25% Wpr wartości 

produkcji – Wpr [Karwowski 1998], [Pfladler 2000];  
• z badań [Wojdak 2004], w których występuje gospodarstwo, w 

którym ∑Cmo = 2835 zł/ha; 
• z przyjęcia do opracowania tabeli 1 plonu zbóż (dla łatwości przeli-

czeń) równego 5 t/ha, jako wartości odniesienia, mimo średniej krajo-
wej 3 t/ha, przez co uwzględniono wpływ na Wpr wartości plonów ta-
kich roślin, jak buraki cukrowe i ziemniaki uprawiane wprawdzie na ok. 
10% areału, ale o wartości rynkowej z ha 3–4 razy większej niż zbóż.  

 
5. Uznanie za górną ale dopuszczalną wartości ∑Cmo = 3000–4000 zł/ha,  

a więc większej niż podaje [Wojdak 2004] usprawiedliwia fakt, że ∑Cmo = 
2835 zł/ha stwierdził on w gospodarstwie 1550 ha, o dużej powierzchni 
pól i można domyślać się – dla maszyn prawidłowo wykorzystywanych. 
Najmniejszą ale osiągalną wartość ∑Cmo w zł/ha będzie można wyzna-
czyć wówczas, gdy będą istnieć cenniki prac maszynowych. Wystarczy 
wtedy zsumować Kutrz poszczególnych maszyn wchodzących do zestawu 
do postaci ∑Kutrz i otrzymaną wartość wstawić do wzoru (7). Ważną za-
letą tak wyznaczonej wartości ∑Cmo jest jej niezależność od Wpr. 

 
6. Istnienie takiego cennika użytecznego tylko przy istnieniu ZUM – KM, 

przyniesie rolnikom i władzom wielorakie korzyści.  
• Rolnicy zaczną liczyć rzeczywiste, a nie urojone – jak ma to miejsce 

obecnie – koszty produkcji, a szczególnie mechanizacji i analizować 
możliwości zmniejszenia kosztów dotychczas ponoszonych.  

• Rolnicy zrozumieją, że ich gospodarstwo jest faktycznie przedsiębior-
stwem produkcyjnym i musi produkować to co jest opłacalne ma za-
pewniony zbyt i że o łatwości sprzedaży zawsze decyduje jakość 
produktu. 
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• Państwo i samorządy będą w stanie określać prawidłowo rzeczywiste 
dochody gospodarstw rolnych, a dzięki temu prowadzić racjonalną 
politykę podatkową oraz w zakresie KRUS. Przyjęcie kosztów me-
chanizacji wg cennika prac maszynowych za podstawę do obliczania 
dochodów przez „fiskusa” będzie jednak uzasadnione tylko wtedy, 
gdy władze stworzą warunki prawno–podatkowe umożliwiające sa-
moorganizację rolników w KM i stosowanie cen wg cennika. 

 
Uwaga:  

1. Na podstawie PSR 2001, wg którego ∑Cmo = 11100 zł/ha, intuicyjnych 
założeń i obliczeń, nawet racjonalnie prowadzone gospodarstwo 50–
100 ha, zbierające plony ok. 5 t/ha, ponosi obecnie koszty produkcji 
(przy ∑Cmo = 11100 zł/ha) w których tylko koszty stałe utrzymania ma-
szyn ∑Kutrz = 1298,7 zł/ha. Taka wartość ∑Kutrz wyklucza uzyskiwanie 
dochodu z produkcji roślinnej, zwłaszcza zbożowej, bo całkowite 
koszty produkcji zbóż przekraczałyby 3000 zł/ha. Ustawodawcy 
muszą to brać pod uwagę przy rozważaniu reformy podatkowej i 
KRUS. 

2. Obecnie istniejące opodatkowanie wszystkich rolników podatkiem 
gruntowym jest (na tle uwagi 1) krzywdzące, szczególnie dla gospo-
darstw do ok. 30 ha, z produkcją tylko roślinną jako ponoszących 
straty z produkcji zbóż. Podatek można naliczać tylko rolnikom uzy-
skującym dochód. Tam gdzie są straty – nie może być naliczany po-
datek. Oznacza to, że dominująca liczba gospodarstw płacących 
obecnie podatek gruntowy byłaby wolna od podatków gdyż produkcja 
roślinna przynosi straty.  

 
7. Jedynym rozwiązaniem sytuacji ekonomicznej rolnictwa i wsi jako całości 

jest pilne upowszechnienie zespołowego użytkowania maszyn ZUM, a 
zwłaszcza jego docelowej formy organizacyjnej, tj. Kółek Maszynowych 
– KM. Z tabeli 1 wynika bowiem, że zestawy maszyn niezbędne do pro-
dukcji roślinnej dające ekonomiczne znośne obciążenie gospodarstw 
∑Cmo = 3000÷4000 zł/ha, obciążające koszty produkcji kwotą ∑Kutrz = 
351÷468 zł/ha mogą być tworzone tylko przez grupy gospodarstw o liczeb-
ności (grup) zależnej od powierzchni gospodarstw - patrz poz. 7 tabeli 1. 
Liczby maszyn i roczne zdolności przerobowe maszyn w zestawach po-
winny być dobierane tak, aby zaspokajały potrzeby rolników tworzących 
grupy i aby było zapewnione wykorzystanie co najmniej 70% rocznej 
zdo0lności przerobowej wszystkich maszyn, przy zachowaniu terminów 
agrotechnicznych. Spełnienie powyższych wymagań jest możliwe tylko 
przy odpowiednim planowaniu i nadzorowaniu realizacji planu, zwłasz-
cza, że liczebność grup może przekraczać 50–80 gospodarstw. 

 

 68



 
Analiza kosztów mechanizacji... 

8. Doświadczenia głównie Austrii i Niemiec wykazały, że tego rodzaju 
wymagania są w stanie spełnić jedynie KM, które na terenie powiatu 
mogą liczyć nawet ponad 1000 gospodarstw. Ostatnia publikacja [Jenin-
hoff, Mohr 2005] wskazuje, że dochody z produkcji roślinnej, przy 
plonach poniżej 7t/ha przynoszą straty. Wykazany bowiem dochód bez-
pośredni brutto dla plonów 5÷6 t/ha wynosić może zaledwie 60÷70 €/ha 
(tabele 2 i 3). Oznacza to bowiem, że po odliczeniu kosztów stałych pro-
dukcji wynoszących co najmniej 150 €/ha [Zeddies, Doluschitz 1992] 
dochód rolniczy jest bliski „0”.  

 
W tej sytuacji zrozumiała jest propozycja specjalistów niemieckich, aby 
zasadę obowiązującą także u nas przy tworzeniu KM: „Każdy może – 
nikt nie musi” zastąpić zasadą: „Każdy musi (choć wydaje się) – nikt nie 
może”. Oznacza to, że gospodarstwa do 50, a nawet 100 ha szczególnie 
dysponujące gorszymi glebami nie mają szans przetrwania bez ZUM – 
KM. Przy istniejącej u nas strukturze obszarowej gospodarstw tylko ZUM 
– KM umożliwia bowiem wykorzystywanie rocznej zdolności przerobowej 
w zakresie 70÷80% zdolności teoretycznej, ustalonej dla regionu i decy-
duje o kosztach mechanizacji. Nawet wówczas, koszty mechanizacji po-
noszone przez członków KM będą znacznie większe niż ponoszone przez 
gospodarstwa duże, dysponujące polami o powierzchni ponad 20 ha. 
 

9. Fakty powyższe uzasadniają przyjęcie przez Ministerstwo Finansów za-
sady, że oszczędności na kosztach mechanizacji, uzyskiwane przez 
członków KM rozliczających się wg kosztów własnych są uznawane za 
przychód rolniczy i jako takie nie wymagają wyodrębnionej rejestracji po-
dobnie jak same usługi. Dochody gospodarstw – członków KM powięk-
szone w wyniku zmniejszenia kosztów mechanizacji będą podlegać po-
datkowi dochodowemu – jeżeli taki zostanie wprowadzony. Oczywiście - 
w świetle wyżej opisanych warunków, zawinionych w dużej mierze przez 
resort rolnictwa – ewentualność powstania dochodów z produkcji roślin-
nej w gospodarstwach do około 30 ha – nie zaistnieje co najmniej przez 
4÷5 lat po upowszechnieniu KM. Tyle lat należy przewidywać na upo-
wszechnienie KM, zapewniające wykorzystanie zdolności przerobowej 
maszyn, przewidziane w cenniku.  

 

Zalecenia 
 
Wzory obliczeniowe podane na wstępie umożliwiają rachunkowe wyznaczenie 
wartości każdej wielkości (czynnika) wpływającej na koszty mechanizacji pro-
dukcji i na opłacalność produkcji. Praktyczne wykorzystanie tych wzorów i rezy-
gnacja z dotychczas powszechnego podejmowania decyzji ekonomicznych – 
na wyczucie – będzie realne po stworzeniu przez rząd warunków prawno - po-
datkowych, niezbędnych do tworzenia przez rolników ZUM – KM, zapewniają-
cych racjonalne wykorzystanie zdolności przerobowej maszyn. 
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Członkostwo w ZUM-KM jest koniecznością dla gospodarstw do około 200 ha, 
a nawet większych. Przemawiają za tym bardzo ograniczone środki finansowe, 
jakie gospodarstwa mogą przeznaczyć na zakup maszyn (tabela 1) i malejące z 
powierzchnią gospodarstw możliwości wykorzystania rocznej zdolności przero-
bowej maszyn,  skutkujące rosnącymi kosztami mechanizacji produkcji.  
 
Koszty te rosną w sposób obiektywny wraz z malejącą powierzchnią pól, nawet 
przy zastosowaniu identycznych maszyn z używanymi na polach dużych. Ma-
lejącej powierzchni pól towarzyszy zazwyczaj spadek plonów uprawianych ro-
ślin, pogarszający opłacalność produkcji i wynikające z tego środki finansowe 
(tab.1), możliwe do przeznaczenia na zakup maszyn. Malejącej powierzchni go-
spodarstw towarzyszą także rosnące trudności w świadczeniu niesformalizo-
wanej samopomocy międzysąsiedzkiej.  
 
O ile do pomyślenia jest uzgadnianie planów współpracy między, np. sześcio-
ma gospodarstwami po np. 40 ha, to dla wykorzystania rocznej zdolności prze-
robowej podobnych maszyn potrzeba 36 gospodarstw po 6,7 ha. A tu już speł-
nienie wzajemnych życzeń bez udziału np. kierownika KM staje się wątpliwe. 
Stąd poza trudnościami finansowymi gospodarstw (tabela 1) i możliwością 
oszczędzania na kosztach 400-500 zł/ha – bierze się dodatkowy, społeczny 
argument przemawiający za organizacją KM w warunkach istniejącego roz-
drobnienia gospodarstw. 
 
Jeżeli deklaracje o zatroskaniu rządzących losem najliczniejszej grupy ponad 
80% gospodarstw do 10 ha są autentyczne, to muszą oni stworzyć warunki 
prawno-podatkowe do samoorganizowania się rolników w Kółka Maszynowe 
(KM) i w ogólności – ZUM. 
 
W zasadzie, nie ma ograniczeń obszarowych dla stania się członkiem KM. 
Praktyczne ograniczenie wynika z zastrzeżenia, że usługi może świadczyć tylko 
członek KM lub syn pozostający we wspólnym gospodarstwie. Oznacza to, że 
do KM należą tylko gospodarstwa rodzinne, czyli w Polsce o obszarze do około 
100 ha*. Dlatego – patrz tabela 1: 
• gospodarstwom ok. 100 ha należącym do KM można by zalecać korzysta-

nie z usług KM świadczonych tylko maszynami których wykorzystanie zdol-
ności przerobowej jest w nich mniejsze niż 50%, a świadczenie usług innym 
członkom - tymi swoimi maszynami, które są nie w pełni wykorzystane we 
własnych gospodarstwach; 

• gospodarstwa 30–80 ha jako finansowo zdolne (tabela 1) do samodziel-
nego zakupu nie tylko ciągników ale i współpracujących z nimi niektórych 
maszyn stanowią klasyczne jądro KM; 

• gospodarstwom 20–30 ha należącym do KM można zalecać obok 
indywidualnego posiadania niektórych maszyn i ciągników, tworzenie ze-
społów maszynowych (ZM) 3–6 lub nawet 8.osobowych z 2–3 nowocze-

                                                           
* nie wyklucza to udziału gospodarstw do 300 ha ustawowo uznanych za rodzinne 
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snymi ciągnikami (1 ciągnik na ok. 90 ha) i zestawem maszyn; pozostałym 
gospodarstwom w zespołach należałoby zalecać korzystanie z ciągników 
zużytych (zamortyzowanych); a do prac transportowych małych ładunków 
wykorzystywanie samochodów typu Pick-up; 

• gospodarstwom 10–20 ha  należącym do KM można zalecać tworzenie ZM 
a dla zakupu maszyn drogich – nawet wspólnot maszynowych (WM); 

• gospodarstwom do 10 ha należącym do KM można zalecać tworzenie wy-
łącznie wspólnot maszynowych (WM); w regionach występowania tylko ta-
kich gospodarstw, maszyny najdroższe – z reguły kombajny – mogłyby za-
kupywać po 2 wspólnoty – WM. 
Odrębne zagadnienie, rozwiązywalne tylko po ugruntowaniu działalności 
ZUM-KM-WM, stanowi komasacja wirtualna pól. 
Uważam, że jest ona nieunikniona, zwłaszcza w świetle rozwoju obserwo-
wanego w krajach zachodnich, w których w celu zmniejszenia kosztów me-
chanizacji, nawet kilku hektarowe pola łączy się w bloki, czyli w łany kilku-
nasto-hektarowe. 

 
Potwierdza to wywody autora o konieczności zmniejszenia kosztów mechani-
zacji w Polsce, której rolnictwo zbiera średnie plony zbóż wynoszące średnio 3 
t/ha o wartości 1260 zł/ha. Dlatego polskiego rolnika nie stać na dzielenie się 
swoimi „dochodami” z obcymi usługodawcami i musi on wybierać rozwiązania 
najtańsze i realizowane przez niego samego. Dlatego też ZUM – KM jako roz-
wiązanie najtańsze, bo stosujące ceny wg kosztów własnych, jest jedynym jakie 
może poprawić dochodowość gospodarstw. Innymi słowy w gospodarstwach do 
ok. 200 ha bez ZUM – KM jest niemożliwe skompletowanie zestawu maszyn z 
ciągnikami, potrzebnego do produkcji dowolnej rośliny i nie przekroczenie war-
tości ∑Cmo, umożliwiającej uzyskanie kosztów mechanizacji o wartości zapew-
niającej opłacalność produkcji. Poza podanymi przykładami wykorzystania 
zdolności przerobowej maszyn i wynikających z tego wartości kosztów stałych 
Kutrz i ∑Kutrz autor nie jest w stanie określić wykorzystania maszyn dla regionów 
Polski i dla rozmaitych stadiów organizacji KM. Rozważane przykłady wskazują 
jednak, że ∑Cmo w zł/ha, wyznaczane wzorem (7) dla osiągalnych wartości Kutrz, 
mogą być nawet o 20% mniejsze niż podane w tabeli 1 dla plonów 5 t/ha. 
Oznaczać to powinno dla rolników konieczność bezwzględnego przestrzegania 
kwot wydawanych na zakup maszyn wyznaczonych na razie – wg tabeli 1, a po 
powstaniu KM i cenników – wg wzoru (7). Nie przestrzeganie dyscypliny w tym 
względzie skutkować będzie ponoszeniem strat w produkcji roślinnej i grozić 
nawet upadłością gospodarstw.  
 
Zagrożenie to muszą brać pod uwagę także „uczeni doradcy” urzędujący w 
instytutach, uczelniach i w resorcie rolnictwa oraz w parlamencie. Zrozumienie 
dla tego zagrożenia powinno przejawiać się w dwóch obszarach działalności: 
a) w obszarze informacji dla rolników, przekazywanej w trybie natychmiasto-

wym poprzez ODR-y i wszelkie publikacje dostępne na wsi – wskazywanie: 
górnych granic wydatków na zakup nowych maszyn rolniczych; działalność 
w tym obszarze powinni przejawić wszyscy ludzie nauki i resort rolnictwa, 
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b) w obszarze polityki rolnej – resort rolnictwa, jako ponoszący winę za 
wielomiliardowe straty rolników, spowodowane torpedowaniem idei KM – 
ZUM w ciągu 11 lat, powinien natychmiast podjąć starania nad stworzeniem 
warunków prawno-podatkowych, niezbędnych dla niezakłócanego przez 
urzędy skarbowe rozwoju ZUM – KM. 

 
Warunki dla tworzenia Kółek Maszynowych (KM) 
 
W KM nie ma możliwości wzajemnego oszukiwania się bo dzisiejszy usługo-
dawca staje się jutro usługobiorcą, a ponadto każdy ma możność wybierać 
usługodawcę spośród wielu. Częste kontakty narzucone przez wzajemnie wy-
konywane prace polowe pogłębiają wzajemne zaufanie członków KM, rodzą 
się przyjaźnie – tworzy się społeczeństwo obywatelskie, skonsolidowane 
wokół jednego wspólnego celu – obniżenia kosztów produkcji i poprawienia 
poziomu życia. Ważne jest przy tym, że wszyscy członkowie KM odnoszą 
jednakowe korzyści w zł/ha bo wzajemne usługi są świadczone po kosztach 
własnych wg jednego cennika usług maszynowych.  
 
Organizacja ZUM-KM i społeczeństwa obywatelskiego mającego na wsi pol-
skiej szczególnie sprzyjające warunki powstania wymaga:  
1. Wydania przez Ministerstwo Finansów – na wniosek Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi – znowelizowanego pisma okólnego do izb i urzędów skar-
bowych, dopuszczającego ich kontrolę dopiero w 2-3 lata po utworzeniu KM 
z kierownikiem etatowym. 

2. Uznania oszczędności, uzyskiwanych przez członków KM na zmniejszaniu 
kosztów mechanizacji, za przychód rolniczy, nie wymagający ani odrębnej 
rejestracji ani wykazywania urzędom skarbowym. 

2.1. Przychód rolniczy zwiększany przez ww. oszczędności może podlegać 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym (jeżeli zaistnieje dochód a nie 
strata) na zasadach ogólnych, stosowanych w rolnictwie. 

2.2. Obliczanie kosztów produkcji, w tym kosztów mechanizacji, będzie odby-
wać się na zasadach przyjętych w krajach UE. Oznacza to, że opodatko-
wanie podatkiem dochodowym następuje: 
a) przy uwzględnieniu kosztów mechanizacj9i produkcji wynikających  

z cennika usług prac maszynowych obowiązującego w regionie, 
b) podatek dochodowy wg tej zasady może być naliczany dopiero w 4-5 

lat po powstaniu KM na terenie powiatu; taki okres czasu jest nie-
zbędny na dostosowanie wyposażenia w maszyny do potrzeb gospo-
darstw – członków KM, zapewniającego wykorzystanie rocznej zdolno-
ści przerobowej maszyn, podobne do przyjętego w cenniku prac ma-
szynowych.  

Uwaga: Zgodnie z wartością maszyn – 11100 zł/ha, wykazano w PSR 
2002, policzalne koszty produkcji roślinnej w gospodarstwach – zapewne 
do 100 ha, będą tak duże, że będzie ona przynosić straty a nie dochody. 
Dalsze warunki niezbędne do nadrobienia opóźnień w rozwoju KM można 
określić następująco. 
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3. Udzielenie przez ODR pomocy organizacyjnej w tworzeniu grup MM i ZM 
rolnikom przekonanym do idei ZUM – KM. 

4. Organizowanie wycieczek rolników z grup MM i ZM do KM (Maschinen-
ringe) Austrii i Niemiec. 

5. Udzielenia przez ODR pomocy organizacyjnej w tworzeniu KM, rolnikom  
i grupom MM oraz ZM. 

6. Załatwienia z Niemieckim tj. Austriackim Ministerstwem Rolnictwa praktyk 
młodych rolników w gospodarstwach – członkach Maschinenringe i szkolenia 
przyszłych kierowników KM w Akademie der Maschinenringe w Neuburg. 
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Profesor Tadeusz Karwowski urodził się 29 listopada 1925 r. we wsi  
Witkowo w powiecie Płońskim. Od lutego 1943 r. do stycznia 1945 r. działał 
w Armii Krajowej jako łącznik Szefa Administracji Zastępczej w Placówce 
Surożęcin i równocześnie łącznik Delegata Rządu i Szefa Administracji  
Zastępczej Obwodu Płońskiego. 
 
Po wojnie, w 1945 r. ukończył gimnazjum w Płońsku, a następnie w 1947 r. 
Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego w Płocku. Studia w okre-
sie 1947-1952 odbył na Politechnice Wrocławskiej i w 1951 r. przeniósł się 
do Warszawy, gdzie podjął pracę w Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa. Równolegle w latach 1951-1969 pracował w Politechnice War-
szawskiej. W IMER, a później IBMER pracował nieprzerwanie do przejścia 
na emeryturę w 1995 r. 
 
W 1969 r. obronił rozprawę doktorską pt. Zagadnienia z teorii pracy zespo-
łów ogławiających w maszynach do zbioru buraków cukrowych napisaną 
pod promotorską opieką prof. dr hab. inż. Czesława Kanafojskiego. Była to 
pierwsza w historii Instytutu obrona doktoratu przed Radą Naukową IMER. 
Rozprawa zyskała wyjątkowe uznanie za granicą, została przetłumaczona 
na język angielski i włączona pod numerem 369 do międzynarodowego 
zbioru wybranych prac doktorskich w Silsoe Research Institute w Anglii. 
 
Dorobek Profesora T. Karwowskiego obejmuje osiągnięcia konstruktorskie – 
dwie maszyny były produkowane seryjnie - oraz 162 publikacje, 6 broszur  
i 9 podręczników opublikowanych w kraju. 3 podręczniki z teorii konstrukcji 
maszyn rolniczych i 1 podręcznik z dziedziny eksploatacji zostały przetłuma-
czone na język angielski, niemiecki i rosyjski i wydane za granicą. Do dziś 
dnia są to pozycje unikatowe w skali światowej. 
 
W 1974 r. Jubilat uzyskał stopień doktora habilitowanego, nadany Mu przez 
Radę Wydziału Techniki Rolniczej AR w Lublinie. W 1980 r. Rada Państwa 
nadała Mu tytuł Profesora Nadzwyczajnego, a w 1989 r. – Profesora Zwy-
czajnego. W latach 1987–1995, tj. aż do przejścia na emeryturę, Jubilat peł-
nił funkcję Sekretarza Naukowego IBMER. Główne zainteresowania na-
ukowe Profesora Karwowskiego koncentrowały się przez wiele lat na tech-
nice i technologii produkcji okopowych, tj. buraków cukrowych i ziemniaków.  
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W tej dziedzinie stał się On światowym autorytetem i tych zagadnień 
przede wszystkim dotyczą wspomniane wyżej, wydane również za granicą 
podręczniki.  
 
Później Jubilat zainteresował się koniecznością racjonalizacji użytkowania 
maszyn rolniczych w warunkach polskich i temu poświęcił ostatnie lata 
swojej aktywności. Pod jego kierunkiem w IBMER przygotowano i rozpropa-
gowano zasady organizacji wspólnego użytkowania maszyn, a sam Jubilat 
napisał już 2 obszerne monografie poświęcone temu problemowi. Będąc 
już emerytem, Profesor T. Karwowski nadal niestrudzenie walczy o wpro-
wadzenie tych zasad i ich otoczki prawniczo-finansowej w warunkach na-
szego kraju. 
 
Uznanie krajowe i zagraniczne, jakim cieszył się Profesor Tadeusz Karwow-
ski sprawiło, iż po opublikowaniu podręcznika „Mackfrucht erntemaschinen” 
został zaproszony do objęcia funkcji Przewodniczącego Sekcji Mechanizacji 
w European Association for Pototo Research, którą to funkcję pełniła w la-
tach 1978-84 przez dwie kadencje tj. przez okres dopuszczalny statutem tej 
Organizacji.  
 
Autorytet Profesora T. Karwowskiego spowodował zaproszenie Go do udzia-
łu w pracach licznych Rad Naukowych polskich Instytutów: IBMER przez 12 lat, 
Instytutu Przemysłu Cukrowniczego przez 4 lata, Instytutu Ziemniaka przez 
12 lat i IUNG przez 4 lata. W dwóch pierwszych Radach pełnił funkcję wice-
przewodniczącego. W Radzie Naukowej IBMER Profesor T. Karwowski peł-
nił ponadto funkcję Przewodniczącego Komisji ds. przeprowadzenia prze-
wodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu na-
ukowego profesora. 
 
Aktywność i autorytet naukowy Jubilata zostały również dostrzeżone przez 
władze państwowe i za swą działalność został On odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi w 1964 r. i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski  
w 1974 r. Ponadto za zasługi z okresu wojny jest On też odznaczony Krzyżem 
Armii Krajowej i Odznaką Weterana Walk o Niepodległość.  
 
Profesor Tadeusz Karwowski mimo upływu lat jest nadal aktywny zawodo-
wo. Niech ten zeszyt Problemów Inżynierii Rolniczej będzie wyrazem po-
dzięki naszego środowiska za wiele lat niestrudzonej pracy Jubilata na rzecz 
Inżynierii Rolniczej i polskiego rolnictwa.  
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