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1. Zasady prawidłowej eksploatacji pojazdów rolniczych 
 

Aby prawidłowo eksploatować pojazdy rolnicze należy utrzymywać je przede wszyst-
kim w odpowiedniej sprawności technicznej, nie dopuszczając do nadmiernego ich zu-
życia lub przeciążenia. Dodatkowo dbałość o właściwy stan techniczny pojazdu oraz 
przestrzeganie zalecanych terminów dokonywania przeglądów technicznych przyczy-
niają się do obniżenia kosztów eksploatacji pojazdu. Niezbędna jest również wiedza do-
tycząca stosowanych materiałów eksploatacyjnych w ciągniku rolniczym (np. rodzaju 
oleju silnikowego, płynu chłodzącego itp.), którą operator ciągnika może posiąść zapo-
znając się z instrukcją użytkowania ciągnika. 
 
Wchodząc na strony znajdujące się pod poniższymi linkami można zapoznać się z przy-
kładową instrukcją użytkowania ciągnika rolniczego. 
http://instrukcja.pl/i/instrukcja_obslugi_ursus_c_360#photo_top 
http://www.pronar.pl/pdf/instrukcje/ZEFIR%2040_40K_PL.pdf 
 
Podstawowa zasada właściwej eksploatacji ciągnika rolniczego to wykorzystywanie go 
zgodnie z przeznaczeniem technicznym oraz zgodnie z zapisami zawartymi w jego in-
strukcji użytkowania. Jeden z zapisów instrukcji określa, iż przed przystąpieniem do 
eksploatacji ciągnika rolniczego należy wykonać jego obsługę codzienną.  
Obsługa codzienna1 polega przede wszystkim na uzupełnieniu materiałów eksploatacyj-
nych oraz sprawdzeniu działania układów ściśle związanych z bezpieczeństwem pracy. 
W ramach obsługi codziennej ciągnika rolniczego, nazywanej przeglądem P - 1, należy: 
 sprawdzić (i ewentualnie uzupełnić, w razie stwierdzenia zbyt niskiego stanu) po-

ziom oleju w misie olejowej silnika, 
 sprawdzić ilość paliwa w zbiorniku,  
 sprawdzić poziom oleju i poziom zanieczyszczeń w pojemniku multicyklonu. W razie 

potrzeby oczyścić pojemnik i uzupełnić poziom oleju do stanu podanego przez pro-
ducenta, 

 sprawdzić poziom cieczy chłodzącej w chłodnicy lub zbiorniku wyrównawczym, 
 sprawdzić poziom płynu hamulcowego i działanie hamulców, 
 sprawdzić działanie układu kierowniczego, 
 sprawdzić działanie odbiorników prądu, 
 sprawdzić (słuchowo) pracę silnika i wskazania przyrządów na tablicy rozdzielczej, 
 sprawdzić ciśnienie w ogumieniu. 
Ważne jest, aby w przypadku uzupełnienia płynów i cieczy operator ciągnika użył tych 
samych cieczy lub ich zamienników wskazanych przez producenta. 
Po wykonaniu obsługi codziennej można przystąpić do eksploatowania ciągnika pamię-
tając, aby użytkować go zgodnie z przeznaczeniem i nie przekraczać dopuszczalnych 
obciążeń, gdyż grozi to uszkodzeniem pojazdu. Zagadnienie to odnosi się głównie do 
użytkowania ciągnika z prędkością obrotową wału korbowego bliskiej obrotom maksy-
malnym. Jest to niebezpieczne ze względu na możliwość mechanicznego uszkodzenia 
silnika lub podłączonego do niego urządzenia a także jest nieuzasadnione ekonomicznie, 
gdyż w tych warunkach silnik zużywa bardzo duże ilości paliwa. 

                                                           
1 Skrobacki A., Pojazdy rolnicze, WSiP, Warszawa 1996 

 

http://instrukcja.pl/i/instrukcja_obslugi_ursus_c_360#photo_top
http://www.pronar.pl/pdf/instrukcje/ZEFIR%2040_40K_PL.pdf
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Oprócz obsługi codziennej ciągnik rolniczy należy poddawać obsługom okresowym. Na-
leży je wykonywać w określonym okresie czasu zależnym od czasu eksploatacji ciągnika. 
Potrzeba dokonania kontroli i obsługi poszczególnych zespołów i elementów pojazdu 
zależy od ich właściwości i wykonywanych przez nie zadań; dlatego nie wszystkie czyn-
ności obsługowe wykonuje się w tym samym czasie. Wyróżnia się obsługi okresowe2 P-
2, P-3, P-4 i P-5. W ramach obsługi okresowej o wyższym numerze wykonuje się wszyst-
kie czynności obsługowo-kontrolne objęte zakresem obsług okresowych o niższych nu-
merach oraz dodatkowo określone przez producenta w danej obsłudze.  
Jak wspomniano wcześniej czas pracy między poszczególnymi przeglądami techniczny-
mi (obsługami okresowymi) ciągników rolniczych jest różny. Dodatkowo należy dodać, 
iż czas pracy ciągnika określa się w jednostkach umownych zwanych motogodzinami. 
Motogodzinę pracy ciągnika wyznacza się na podstawie liczby obrotów wału korbowego 
silnika. Nie istnieje norma określająca motogodzinę (mth). Jej wartość zależy od przeło-
żenia mechanizmu napędowego licznika obrotów. Dla przedstawienia wartości motogo-
dziny przedstawione zostaną przykłady zaczerpnięte z literatury3: w produkowanych w 
ZM „Ursus" ciągnikach policencyjnych (MF) jedna motogodzina odpowiada jednej go-
dzinie pracy silnika przy prędkości obrotowej 1500 obr/min, a w ciągnikach od 912 do 
1614 odpowiada jednej godzinie pracy silnika przy prędkości obrotowej 1800 obr/min. 
Dlatego cykl przeglądowy ciągników policencyjnych wynosi: P-2 — 125 mth, P-3 — 250 
mth, P-4 — 500 mth, a P-5 — 1000 mth. Cykl przeglądowy ciągników 912 i 1614 wyno-
si: P-2 — 100 mth, P-3 — 200 mth, P-4 — 400 mth i P-5 — 800 mth. Dodatkowo podane 
są w powyższej publikacji przykładowe zakresy czynności kolejnych przeglądów tech-
nicznych ciągnika rolniczego: 
 
Podczas przeglądu technicznego P-24 należy: 
 wymienić olej w filtrze powietrza, 
 sprawdzić poziom oleju w zbiorniku serwomechanizmu, 
 smarować przeguby kulowe drążków kierowniczych, 
 oczyścić filtr ssawny w skrzyni przekładniowej, 
 sprawdzić poziom oleju w skrzyni przekładniowej, tylnym moście i zwolnicach, 
 smarować łożysko wyciskowe sprzęgła, 
 sprawdzić dokręcenie nakrętek kół przednich, 
 sprawdzić poziom oleju w przekładni głównej i zwolnicach przedniej osi napędzanej, 
 smarować łożyska sworznia osi przedniej, 
 smarować łożyska sworzni zwrotnic, 
 sprawdzić poziom elektrolitu w akumulatorach, 
 sprawdzić dokręcenie nakrętek kół tylnych, 
 smarować przekładnię zębatą prawego wieszaka TUZ, 
 smarować połączenia gwintów TUZ, 
 smarować przeguby siłowników pomocniczych TUZ, 
 oczyścić odolejacz instalacji ciśnieniowej sprężarki powietrza. 
 
 
 
 

                                                           
2 Skrobacki A., Pojazdy rolnicze, WSiP, Warszawa 1996 
3 Skrobacki A., Pojazdy rolnicze, WSiP, Warszawa 1996 
4 Skrobacki A., Pojazdy rolnicze, WSiP, Warszawa 1996 
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W przypadku wykonywania przeglądu technicznego P-3 należy5: 
 sprawdzić naciąg paska klinowego wentylatora, 
 oczyścić odśrodkowy filtr oleju, 
 wymienić olej w misce olejowej, 
 oczyścić filtr paliwa i umyć wkład zgrubnego oczyszczania, 
 oczyścić osadnik filtru paliwa pompy zasilającej, 
 oczyścić filtr powietrza, 
 smarować łożysko półosi prawej, 
 smarować przeguby i tulejkę przesuwną wału napędowego oraz przeguby zwrotnic, 
 sprawdzić gęstość elektrolitu w akumulatorach, 
 oczyścić i zabezpieczyć smarem zaciski akumulatorów, 
 sprawdzić naciąg pasków klinowych sprężarki powietrza, 
 sprawdzić dokręcenie zewnętrznych połączeń śrubowych. 
 
Wykonując przegląd techniczny P-4 należy6: 
 oczyścić pierścienie złącza turbosprężarki, 
 sprawdzić osadzenie wirnika turbosprężarki, 
 wyregulować luzy zaworowe oraz sprawdzić smarowanie dźwigienek zaworowych, 
 sprawdzić minimalną i maksymalną prędkość obrotową biegu jałowego (luzem), 
 sprawdzić ciśnienie oleju w układzie smarowania, 
 sprawdzić stan techniczny wtryskiwaczy i wyregulować ciśnienie wtrysku, 
 wymienić wkłady filtru paliwa, 
 sprawdzić i wyregulować zbieżność kół przednich, 
 sprawdzić luzy w układzie kierowniczym, 
 sprawdzić i wyregulować luz między bębnem a taśmą hamulca wzmacniacza mo-

mentu, 
 wyregulować sprzęgło, 
 sprawdzić działanie i wyregulować hamulec synchroniczny skrzyni przekładniowej, 
 wyregulować hamulce, 
 sprawdzić i wyregulować luz w łożyskach kół przednich, 
 sprawdzić luzy w zwrotnicach, 
 smarować piasty kół przednich, 
 sprawdzić ustawienie reflektorów przednich, 
 smarować łożyska silnika wentylatora, 
 oczyścić wkład filtrujący wentylatora kabiny.  

 
Wykonując przegląd techniczny P-5 należy7: 

 sprawdzić ciśnienie sprężania cylindrów*, 
 osłuchać silnik stetoskopem*, 
 sprawdzić szczelność łożysk wału korbowego*, 
 sprawdzić stan techniczny i wyregulować pompę wtryskową i regulator prędkości 

obrotowej, 
 wymienić olej w układzie kierowniczym, 

                                                           
5 Skrobacki A., Pojazdy rolnicze, WSiP, Warszawa 1996 
6 Skrobacki A., Pojazdy rolnicze, WSiP, Warszawa 1996 
7 Skrobacki A., Pojazdy rolnicze, WSiP, Warszawa 1996 
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 oczyścić siatkę wlewu i korek magnetyczny w zbiorniku serwomechanizmu układu 
kierowniczego, 

 wymienić filtr pełnoprzepływowy w skrzyni przekładniowej, 
 sprawdzić stan techniczny podnośnika, 
 oczyścić rozrusznik i alternator, sprawdzić szczotki i komutator, 
 sprawdzić stan techniczny i działanie regulatora napięcia, 
 oczyścić silnik wentylatora, sprawdzić szczotki i komutator, 
 sprawdzić stan techniczny pneumatycznej instalacji sterowania hamulcami, 
 sprawdzić łożyska toczne sprężarki powietrza. 

 
* Wykonać po przebiegu 2400 mth. 

 
 

2. Składniki kosztów eksploatacji pojazdów rolniczych8  
 
Koszt eksploatacji ciągnika ma duży wpływ na koszt mechanizacji gospodarstwa, a tym 
samym całkowity koszt produkcji rolniczej.  
W celu obliczenia kosztów eksploatacji ciągnika rolniczego należy uwzględnić wszystkie 
koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem maszyny. 
Wśród kosztów eksploatacji wyróżnić możemy: 
a)  koszty stałe, inaczej określane kosztami utrzymania, do których należą: 
 amortyzacja, 
 koszt przechowywania, 
 koszt ubezpieczenia, 
 koszt konserwacji. 
Koszty te ponoszone są przez użytkownika pojazdu rolniczego niezależnie od stopnia 
wykorzystania maszyny w ciągu okresu eksploatacji. 
b) koszty zmienne, tzw. koszty użytkowania ciągnika, których elementami są: 
 koszt napraw, 
 koszt paliwa i smarów, 
 koszt wynagrodzenia traktorzysty lub koszt pracy własnej rolnika. 
Poziom kosztów zmiennych uzależniony jest od tego w jakim stopniu i do jakich prac 
ciągnik rolniczy jest wykorzystywany w ciągu roku. 
 

3. Metodyka obliczania poszczególnych składników kosztów9   
 
Przystępując do określenia kosztów eksploatacji maszyn niezbędne jest uzyskanie da-
nych wyjściowych odnośnie parametrów technicznych charakteryzujących ciągniki  
i wybrane maszyny rolnicze oraz ceny zakupu. Do obliczeń jednostkowych kosztów eks-
ploatacji maszyn niezbędna jest również znajomość kwot ubezpieczenia sprzętu rolni-
czego, ceny oleju napędowego oraz energii elektrycznej. Każda zmiana np. ceny maszyny 
czy paliwa powoduje, że koszty eksploatacji należy uaktualnić, a co z tym się wiąże nale-
ży wykonać ponowne obliczenia poszczególnych składników kosztów. 
 
Jak się liczy koszty utrzymania? 

                                                           
8 http://www.doradztworolnicze.com.pl/inne/technika-rolnicza/1291-ciagnik-koszty-eksploatacji 
9 http://kpodr.pl/index.php/przydatne-informacje/965-abc-liczenia-kosztow-eksploatacji-maszyn-
rolniczych- 

http://kpodr.pl/index.php/przydatne-informacje/965-abc-liczenia-kosztow-eksploatacji-maszyn-rolniczych-
http://kpodr.pl/index.php/przydatne-informacje/965-abc-liczenia-kosztow-eksploatacji-maszyn-rolniczych-
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            Koszty amortyzacji związane są ze zużyciem i koniecznością odtworzenia posia-
danych maszyn. Obliczamy je najczęściej według zależności prostoliniowej. 
            Ka (zł/rok) = Cm (cena maszyny): T (okres użytkowania) 
            Koszty przechowywania i konserwacji uzależnione są od wskaźnika na poziomie 
2% ceny maszyny rocznie. 
            Kk (zł/rok) = k (wskaźnik kosztów przechowywania i konserwacji) x Cm (cena 
maszyny) 
W przypadku ubezpieczenia ciągników bądź maszyn koszt zależny jest po prostu od 
kwoty ubezpieczenia. 
            Ku (zł/rok) = K (kwota ubezpieczenia danej maszyny). 
            Ustalając poszczególne kategorie kosztów możemy wyliczyć koszt utrzymania na 
godzinę. 
Jednostkowy Kutrz (zł/h) + (Ka+Kk+Ku) : Wr (wykorzystanie roczne). 
 
Jak się liczy koszty użytkowania? 
Jednym z większych wartościowo kosztów użytkowania maszyn jest koszt paliw i sma-
rów. Koszt paliwa zależy od zużycia godzinowego paliwa i jego ceny. Wartość zużytych 
smarów w odniesieniu do wartości zużytego paliwa stanowi około 10% dla ciągników i 
maszyn rolniczych. W kosztach użytkowania przyjęto narzut kosztów średnio 1,10. 
Kp (zł/ha) = Ge (zużycie paliwa) x Cp (cena paliwa) x 1,10 
Koszty napraw, które podczas eksploatacji pojawiają się nieregularnie, można rozłożyć 
na każdą godzinę pracy i określić wykorzystując wskaźnik kosztów napraw. 
Kn zł/h = (r/roczny wskaźnik kosztu napraw x Cm/cena maszyny/ : WT /normatywne 
wykorzystanie w okresie trwania)  
Znając powyższe wielkości poszczególnych kosztów możemy obliczyć koszt użytkowa-
nia: 
Kuż (zł/h) = Kn+Kp 
Po ustaleniu i wyliczeniu kosztów utrzymania oraz użytkowania sumujemy i uzyskuje-
my jednostkowy koszt eksploatacji: 
Ke (zł/h) = Kutrz + Kuż 
Podane powyżej zasady liczenia kosztów mechanizacji zostały przedstawione w przy-
kładzie wyliczenia kosztów eksploatacji agregatu składającego się z ciągnika Zetor i 
agregatu przedsiewnego. Wyliczenia kosztów przeprowadzono według poziomu cen z 
października 2010 r. 
Do obliczeń w przykładzie przyjęto następujące założenia: 
1. Przewidywany okres użytkowania ciągnika – 15 lat, agregatu 8 lat, 
2. Opłata za obowiązkowe ubezpieczenie OC (według PZU) oraz AC (dobrowolne ubez-
pieczenie – 1,5% wartości maszyny) 
            - ubezpieczenie OC ciągnika – 50 zł 
            - ubezpieczenie AC ciągnika – 1 650 zł 
3. Cena netto oleju napędowego w wysokości – 3,50 zł/l 
 
Obliczenie kosztów eksploatacji agregatu składającego się z ciągnika  ZETOR 9641 i 
agregatu przedsiewnego  Famarol UNIA KOMBI szerokość rob. 4,2 m podaje tabela 6.1. 
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Tabela 6.1. Zestawienie kosztów eksploatacji Ciągnika ZETOR 9641 pracującego z agregatem Famarol 
UNIA KOMBI szerokość rob. 4,2 m. (źródło: http://kpodr.pl/index.php/przydatne-informacje/965-abc-

liczenia-kosztow-eksploatacji-maszyn-rolniczych-) 

 
Jednostkowy koszt eksploatacji ciągnika i maszyn rolniczych najczęściej odnosi się do 
ich godziny pracy, a następnie przelicza się go na 1ha (lub na 1 godzinę) wykonanej pra-
cy. Ułatwia to bardzo rozlicznie kosztów przez operatora (rolnika), zwłaszcza w sytuacji, 
gdy ciągnik jest wykorzystywany do prac zleconych lub wynajmowany. 
 

4. Normy zużycia paliwa podczas wykonywania różnych rodzajów 
prac 

 
Ciągniki rolnicze pracują w różnych warunkach i przy różnym obciążeniu. Producent 
ciągnika najczęściej podaje w instrukcji użytkowania informacje dotyczące jednostko-
wego zużycia paliwa przez silnik. Jest to zarazem norma zużycia paliwa przez ten typ 
ciągnika. 
Jednostkowe zużycie paliwa10 

                                                           
10 http://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/artykuly/ekonomika-
ciagnika,17449,3.html 

http://kpodr.pl/index.php/przydatne-informacje/965-abc-liczenia-kosztow-eksploatacji-maszyn-rolniczych-
http://kpodr.pl/index.php/przydatne-informacje/965-abc-liczenia-kosztow-eksploatacji-maszyn-rolniczych-
http://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/artykuly/ekonomika-ciagnika,17449,3.html
http://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/artykuly/ekonomika-ciagnika,17449,3.html
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Jednostkowe zużycie paliwa – stanowi najbardziej charakterystyczny parametr eksploa-
tacyjny różnicujący silniki poszczególnych typów i marek ciągników rolniczych. Katego-
ria zużycia paliwa, którą wyraża się w gramach na kilowatogodzinę [g/kWh], określa 
ilość zużytego paliwa (w gramach) na jednostkę oddanej mocy (w kilowatach) w ciągu 
godziny pracy silnika. Informacje te są najczęściej podawane przez producenta w zesta-
wie danych techniczno-eksploatacyjnych ciągnika, dzięki czemu można porównać ze 
sobą różne modele ciągników i ich silniki. Warunkiem adekwatności takiego porówna-
nia jest jednak uwzględnienie stopnia obciążenia silnika, dla którego podaje się zużycie 
paliwa. Najniższe jednostkowe zużycie paliwa przez ciągnik obserwuje się w przypadku, 
gdy obciążenie silnika wynosi około 80-85 proc. jego mocy nominalnej. Oczywistym jest, 
że w czasie użytkowania agregatu ciągnikowego powinno się dążyć do jak najbardziej 
korzystnego obciążenia silnika z punktu widzenia jednostkowego zużycia paliwa, co 
można osiągnąć przez prawidłowe zestawienie agregatu: ciągnik – maszyna. Zestawie-
nie agregatu powinno uwzględniać odpowiednie zbilansowanie z jednej strony mocy 
jaką dysponuje ciągnik, z drugiej zaś mocy jaką maszyna obciąża silnik ciągnika w czasie 
pracy. Zastosowanie ciągnika o zbyt małej mocy prowadzi do przeciążenia jego silnika, 
zachwiania równowagi i nadmiernych poślizgów oraz znacznego obniżenia wydajności 
pracy. Dobór ciągnika dysponującego zbyt dużą mocą w stosunku do danej maszyny de-
cyduje o nadmiernym zużyciu paliwa wynikającym z niskiego wykorzystania mocy no-
minalnej silnika. Dlatego prawidłowe zestawienie ciągnika z maszyną stanowi podsta-
wowy warunek osiągania wysokiej efektywności pracy agregatu. 
Oferowane dzisiaj ciągniki znacznie różnią się wartością minimalnego jednostkowego 
zużycia paliwa. Nowoczesne pojazdy charakteryzuje wartość na poziomie poniżej 200 
g/kWh, przy czym dostępne są również ciągniki, w których parametr ten przekracza 250 
g/kWh. 
W zależności od wykonywanych prac polowych ilość zużywanego paliwa przez silnik 
może znacznie się różnić, np. podczas lekkich prac spalanie może wynosić około 2 
dm3/mth, gdy przy wykonywaniu ciężkich prac polowych wynosi już około 3 dm3/mth. 
 
Porównanie ciągników i ilości zużywanego przez nie paliwa można przeanalizować czy-
tając artykuł zamieszczony na stronie:  
http://www.apra.pl/archiwum/rpt/archiwum/rpt_0603_1.htm 
Normy dotyczące zużycia paliwa oraz sposoby ich wyznaczania można określać stosując 
się do wytycznych podanych w Zarządzeniu Ministra Komunikacji, otwierając stronę 
znajdującą się pod poniższym adresem: 
https://docs.google.com/file/d/0B_3hRF954oaxNDNyRUxrdHVyd0k/edit?pli=1 
 
Obecnie normy krajowe nie określają zużycia paliwa przez ciągniki rolnicze, a informa-
cje dotyczące tego aspektu podawane są najczęściej na stronach internetowych produ-
centów ciągników oraz w instrukcjach użytkowania ciągników i innych pojazdów sto-
sowanych w rolnictwie. 
 
 
 
 
 

http://www.apra.pl/archiwum/rpt/archiwum/rpt_0603_1.htm
https://docs.google.com/file/d/0B_3hRF954oaxNDNyRUxrdHVyd0k/edit?pli=1
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5. Określanie kosztów eksploatacji pojazdów stosowanych w rolnic-
twie w zadanych warunkach11  

 
Kalkulację kosztów eksploatacji ciągników rolniczych przeprowadzono w oparciu o da-
ne uzyskane od właścicieli 20 nowoczesnych ciągników rolniczych, marki: John Deere, 
New Holland, Deutz-Fahr, Massey Ferguson, Ursus, Zetor i MTZ. 
Średni wiek analizowanych maszyn wynosił poniżej 5 lat, przy rozpiętości od 1 roku do 
10 lat, a średni pozostały, deklarowany przez rolnika, okres użytkowania blisko 11 lat. 
Średnia moc silnika analizowanych ciągników wynosiła około 120 KM. 
Uwzględniając moc użytkowanych ciągników, pojazdy zakwalifikowane zostały do jed-
nej z czterech grup: pierwsza - do 65 KM, druga - od 65 do 120 KM, trzecia - od 120 do 
150 KM, i czwarta powyżej 150 KM. 
Wykorzystanie roczne ciągników rolniczych wynosi dla maszyn w grupie pojazdów po-
niżej 65 KM około 400 godzin. Dla ciągników o mocy 65 - 150 KM (tj. grupa druga i trze-
cia) około 550 godzin, natomiast ciągników o największej mocy (powyżej 150 KM) około 
700 godzin. Wydaje się to oczywiste, zazwyczaj maszyny o większej mocy znajdują za-
stosowanie w dużych gospodarstwach, pracujących na większych areałach. Stąd ich 
roczne wykorzystanie jest odpowiednio większe. Różna jest także wartość ciągników 
rolniczych podana przez rolników. 
Średnia wartość pojazdów o najmniejszej mocy (poniżej 65 KM), wynosi około 55000,00 
zł, najmocniejszych (powyżej 150 KM) ponad 250 000,00 zł, a pojazdu z grupy drugiej i 
trzeciej odpowiednio ponad 100 000,00 zł i 155 000,00 zł. Cena ciągnika ma bezpośred-
nie przełożenie na roczny koszt amortyzacji, tym samym w dużym stopniu wpływa na 
jednostkowe koszty pracy. Wraz ze zwiększeniem wykorzystania i mocy ciągnika rolni-
czego zarejestrowano zwiększone koszty napraw. Wynoszą one rocznie średnio 550,00 
zł w przypadku pojazdów o mocy poniżej 65 KM i już 3 000,00 zł dla ciągników o mocy 
powyżej 150 KM 
Roczny koszt napraw ciągników z grupy drugiej i trzeciej wynosi około 700,00 - 750,00 
zł. Niski koszt napraw ciągników o mocy poniżej 65 KM można tłumaczyć faktem, że są 
one blisko dwukrotnie mniej intensywnie użytkowane niż ciągniki z grupy czwartej. 
Najczęściej są to też pojazdy o prostej konstrukcji, pozbawione skomplikowanej instala-
cji elektronicznej, które w przeważającej większości są naprawiane bezpośrednio przez 
rolnika, bez korzystania z usług serwisu. 
Na koszty eksploatacji ciągników rolniczych wpływ mają koszty paliwa i smarów. Są to 
koszty uzależnione od wykorzystania rocznego ciągnika, tak więc są one pochodną jed-
nostkowego zużycia paliwa na godzinę i ceny oleju napędowego. Godzinowy koszt pali-
wa zawiera się w zakresie od około 20,00zł dla pojazdów o najmniejszej mocy (poniżej 
65 KM) do 65,00 zł dla ciągników o największej mocy (powyżej 150 KM). Dla ciągników 
z przedziału mocy 65 - 120 KM i 120 - 150 KM koszt materiałów pędnych wynosi odpo-
wiednio około 35,00 zł i 45,00 zł. Zwiększaniu mocy analizowanych ciągników towarzy-
szy wzrost godzinowych kosztów paliwa. Godzinowe zużycie paliwa jest bowiem po-
chodną mocy, tj. liczby KM oraz jednostkowego zużycia na 1 KM. W pewnym stopniu 
wpływ na koszty wywiera także różna cena zakupu paliwa przez poszczególnych rolni-
ków. 
Do kosztów utrzymania zalicza się koszt ubezpieczenia ciągników rolniczych. Wynosi on 
blisko 1 800,00 zł w przypadku maszyn z grupy czwartej (powyżej 150 KM), 700,00 zł z 
grupy trzeciej (120 - 150 KM) i około 350,00 - 270,00 zł odpowiednio w przypadku cią-

                                                           
11 http://www.doradztworolnicze.com.pl/inne/technika-rolnicza/1291-ciagnik-koszty-eksploatacji  

http://www.doradztworolnicze.com.pl/inne/technika-rolnicza/1291-ciagnik-koszty-eksploatacji
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gników z grupy drugiej (65 - 120 KM) i grupy pierwszej (poniżej 65 KM). Użytkownicy 
ciągników zawierają ubezpieczenie OC będące ubezpieczeniem obowiązkowym w przy-
padku poruszania się po drogach publicznych oraz maja możliwość zawarcia ubezpie-
czenia AC, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zatem nie jest ono zawierane przez 
wszystkich użytkowników maszyn. Jest ono uzależnione od wartości przedmiotu ubez-
pieczenia. Im wyższa wartość tym wyższa składka ubezpieczenia. Jedynie w przypadku 
pojazdów rolniczych zakupionych na kredyt istnieje obowiązek zawarcia ubezpieczenia 
AC do momentu spłaty kredytu. 
Do kosztów eksploatacji pojazdów rolniczych zalicza się także koszt przechowywania 
maszyny. Zawiera się on średnio dla poszczególnych grup ciągników rolniczych w za-
kresie od 0,00 zł do 850,00 zł. Zróżnicowanie tych kosztów jest wynikiem różnego spo-
sobu przechowywania sprzętu, jak również wynika z subiektywnej oceny tej pozycji 
kosztowej przez rolnika. 
W przeprowadzonej kalkulacji kosztów eksploatacji ciągników rolniczych nie uwzględ-
niono kosztu wynagrodzenia traktorzysty, z uwagi na fakt, że w analizowanych gospo-
darstwach obsługa pojazdu wykonywana była przez samych rolników, tym samym kosz-
ty te nie były wykazywane. 
Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji wyznaczono całkowity koszt eksploatacji cią-
gnika rolniczego na godzinę wykonanej pracy. Stanowi on sumę jednostkowych kosztów 
utrzymania i użytkowania. Koszt ten zawiera się w przedziale od około 35,00 zł dla cią-
gników o najmniejszej mocy (poniżej 65 KM) do około 120,00 zł dla pojazdów o naj-
większej mocy (powyżej 150 KM). Dla ciągników rolniczych z grupy drugiej (65 - 120 
KM) i grupy trzeciej (120 - 150 KM) koszt eksploatacji na 1 godzinę pracy wynosi około 
100,00 - 110,00zł. 
Rolnik dążąc do obniżenia kosztów produkcji rolniczej, na które duży wpływ wywierają 
koszty mechanizacji sprzętu, podejmując decyzję o zakupie ciągnika rolniczego powi-
nien uwzględnić zapotrzebowanie na moc w swoim gospodarstwie, tj. strukturę produk-
cji, powierzchnię gospodarstwa oraz warunki przyrodnicze. Planowany zakup powinien 
także być dostosowany do posiadanych już w gospodarstwie maszyn, tak a by w pełni 
wykorzystać moc kupowanego pojazdu. 
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