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Synopsis. Opracowanie zawiera analizê danych uzyskanych w gospodarstwach �wiadcz¹cych us³ugi mechanizacyj-
ne, przeprowadzon¹ w czterech gminach w Polsce. Przedstawiono charakterystykê badanych obiektów, posiadanych
zasobów pracy, wyposa¿enia w maszyny i urz¹dzenia do produkcji, wielko�æ �wiadczonych us³ug oraz ich strukturê.

Wstêp
Przemiany spo³eczno-gospodarcze i polityczne zapocz¹tkowane w latach 90-tych ubieg³ego wie-

ku wp³ynê³y na dostosowania organizacyjno-instytucjonalne w sferze obs³ugi produkcyjnej rolnic-
twa. W analizowanym okresie nast¹pi³o zmniejszenie siê zakresu �wiadczonych us³ug przez jednostki
organizacyjne kó³ek rolniczych, których liczba wyra�nie zmala³a - z ponad 2 tys. na pocz¹tku  lat 90-
tych do 1052 w 2002 r. i 857 w 2007 r. [Rynek �rodków�2008]. Obecnie w kraju funkcjonuj¹ tylko te
spó³dzielnie kó³ek rolniczych, które przesz³y g³êbok¹ restrukturyzacjê, dostosowuj¹c swoj¹ ofertê
us³ugow¹ do wymagañ rynku. W�ród tych jednostek istniej¹ jednak takie, którym dobiega kres
dzia³alno�ci us³ugowej, gdy¿ przestarza³y park maszynowy jest mocno wyeksploatowany i nie staæ
ich na zakup nowych maszyn. St¹d istotn¹ rolê w zaspokajaniu potrzeb gospodarstw na us³ugi
mechanizacyjne maj¹ prywatni us³ugodawcy. W wiêkszo�ci, dzia³alno�æ us³ugow¹ pe³ni¹ rolnicy
maj¹cy gospodarstwa rolne, z regu³y wiêksze obszarowo i o odpowiednim potencjale us³ugowym.
Jednostki prywatne maj¹ce zarejestrowan¹ dzia³alno�æ, b¹d� te¿ funkcjonuj¹ce w oparciu o niefor-
maln¹ sieæ us³ugodawców, �wiadcz¹ us³ugi w formie najmu prywatnego i pomocy s¹siedzkiej.

Materia³ i metodyka badañ
W opracowaniu przedstawiono g³ówne formy zaopatrywania gospodarstw rodzinnych w us³u-

gi mechanizacyjne. Podstaw¹ analizy by³y wyniki przeprowadzonych badañ ankietowych  metod¹
wywiadu z kwestionariuszem, w gospodarstwach rolników wykonuj¹cych us³ugi mechanizacyjne
na terenie czterech gmin po³o¿onych: Baranów w województwie wielkopolskim, Bierzwnik � w
zachodniopomorskim, Siedliszcze � w lubelskim i Strzy¿ów w podkarpackim. Prowadzona analiza w
czterech regionach kraju nad us³ugami mechanizacyjnymi jest czê�ci¹ badañ, zapocz¹tkowanych
na prze³omie 2007/2008 w gminach, które charakteryzuj¹ g³ówne typy rolnictwa w Polsce1 .

Wywiady w gospodarstwach wykonuj¹cych us³ugi mechanizacyjne przeprowadzono w 2008 r.
na grupie 78 rolników � kierowników gospodarstw. Przy doborze obiektów kierowano siê informa-
cjami udzielonymi przez pracowników referatów rolnictwa urzêdów gminnych oraz uzyskanymi
opiniami rolników korzystaj¹cych z us³ug mechanizacyjnych. Zebrane dane pozwoli³y na pokaza-
nie istniej¹cego potencja³u us³ugowego tych jednostek � zasobów pracy i �rodków technicznych
oraz nakre�leniu wielko�ci �wiadczonych us³ug mechanizacyjnych. Wyniki badañ pozwol¹ na
nakre�lenie g³ównych kierunków dzia³alno�ci us³ugowej w sektorze gospodarstw rodzinnych.

1 Badania s¹ realizowane w ramach tematu MNiSzW nr NN112 1319 33
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Struktura podmiotowa wykonanych us³ug w badanych gospodarstwach
Badania pokazuj¹, ¿e gospodarstwa rodzinne stosuj¹ ró¿ne formy u¿ytkowania maszyn i mecha-

nizowania produkcji. Poza dominuj¹c¹ mechanizacj¹ indywidualn¹, wskazaæ nale¿y na pomoc s¹-
siedzk¹, prywatne us³ugi maszynowe oraz us³ugi �wiadczone przez jednostki kó³ek rolniczych (SKR/
KR). Warto�ciowa struktura zakupionych us³ug na pierwszym miejscu wskazuje najem prywatny,
jako dominuj¹cy podmiot us³ugowy, realizuj¹cy ponad 64% ogó³u us³ug dla gospodarstw rolnych.
Udzia³ tej formy by³ najwy¿szy w gminie Strzy¿ów, wykazuj¹c nieznaczne regionalne ró¿nice pomiê-
dzy gminami (tab. 1). Porównanie wyników badañ z lat 1987 i 2007, wskazuje na wyra�ne kurczenie siê
sektora us³ugowego jednostek SKR/KR i wype³nianie tej luki przez najem prywatny oraz pomoc
s¹siedzk¹. Wyniki z 1987  r. pokazuj¹, ¿e udzia³ SKR/KR obejmowa³ 79% struktury warto�ciowej
nabywanych us³ug  mechanizacyjnych,  w 1996  r. � 20%, a w 2008 r. 8,7%  [Radwan, Wadoñ 2009].

Us³ugi �wiadczone przez SKR i KR utraci³y swoj¹ dawn¹ atrakcyjno�æ, co w du¿ym stopniu wynika
z coraz lepszego wyposa¿enia gospodarstw rodzinnych w maszyny i specjalistyczny sprzêt. Z drugiej
strony z up³ywem lat pogarszaj¹ca siê sytuacja ekonomiczno-finansowa SKR/KR by³a istotn¹ barier¹
uniemo¿liwiaj¹c¹ zakupy nowoczesnych maszyn [Radwan 1999]. W rolnictwie (2007 r.) 12% gospo-
darstw  mia³o w³asny kombajn zbo¿owy, co drugie � siewnik zbo¿owy, a co trzecieopryskiwacz i rozrzut-
nik  obornika. Nale¿y jednak mieæ na uwadze fakt, i¿ poziom uzbrojenia gospodarstw w maszyny i
urz¹dzenia ró¿ni siê w badanych regionach oraz grupach gospodarstw. W kraju (2008 r.) zarejestrowa-
nych by³o ponad 11,9 tys. placówek mechanizacyjnych � w ponad 99% prywatnych, g³ównie  osób
fizycznych i na1 placówkê �rednio przypada³o 1,4 tys. ha UR [Rynek �rodków�2009].

Potencja³ us³ugowy gospodarstw �wiadcz¹cych us³ugi mechanizacyjne
W rozwoju gospodarstwa rolnego oraz uzyskania sukcesu zawodowego niezmiernie istotny

jest poziom i jako�æ posiadanych zasobów ludzkich. W tabeli 2 przedstawiono wybrane cechy
charakteryzuj¹ce rolnika oraz jego rodzinê w gospodarstwach �wiadcz¹cych us³ugi mechanizacyj-
ne. Przeciêtny wiek kieruj¹cego gospodarstwami wynosi³  43 lata i by³  zró¿nicowany, najstarsi
rolnicy wystêpowali w gminie Strzy¿ów, najm³odsi w gminie Baranów, w której najmniej cz³onków
rodziny zatrudniano przy pracach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ us³ugow¹.

W poziomie wykszta³cenia ogólnego, jak i posiadanych kwalifikacji zawodowych najkorzyst-
niej wypadli na tle pozosta³ych gmin rolnicy w gminie Baranów. Z badañ wynika, ¿e �rednio w
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prezentowanej grupie prawie po³owa kierowników prowadz¹cych gospodarstwa wykazuje siê
wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym, 40% - �rednim, a pozosta³e czê�æ - to wy¿sze i podsta-
wowe wykszta³cenie.  W regionie �rodkowo-zachodnim (gm. Baranów ) wystêpuj¹ najwy¿sze
odsetki rolników  z wykszta³ceniem wy¿szym (24%) i �rednim (63%). Najni¿szy wska�nik wykszta³-
cenia charakteryzowa³  gospodarzy w gminach Bierzwnik i Strzy¿ów, w których najwiêcej by³o
rolników z wykszta³ceniem podstawowym oraz ukoñczon¹ szko³¹ zawodow¹.

Kwalifikacje zawodowe sprzyjaj¹ efektywnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów wytwór-
czych gospodarstw. W badanej próbie 21% kierowników mia³o ukoñczone kursy rolnicze, 17%
�wiadectwo przysposobienia rolniczego, ponad 20% � szko³ê zawodow¹ i 27% � technikum rolni-
cze. Wy¿sze wykszta³cenie rolnicze mia³ co dwudziesty rolnik. Wska�nik poziomu kwalifikacji za-
wodowych, podobnie jak wykszta³cenia ogólnego  by³ najni¿szy w gminach Bierzwnik i Strzy¿ów.

W tabeli 3 przedstawiono charakterystykê wybranych zasobów produkcyjnych gospodarstw i ich
potencja³ us³ugowy. Przeciêtna powierzchnia gospodarstw us³ugodawców jest zró¿nicowana regional-
nie. Najwiêkszy obszar uprawianych gruntów maj¹ rolnicy w gminie Baranów (52,9), za� najni¿sz¹ � w
gminie Strzy¿ów. Ró¿nica pomiêdzy �redni¹ powierzchni¹ gospodarstw, a faktycznie uprawianym ob-
szarem pokazywa³a, ¿e w gminach Siedliszcze i Strzy¿ów us³ugodawcy dodzier¿awili grunty o znacznie
wiêkszym areale, jak w pozosta³ych gminach. Wyliczona �rednia wielko�æ ekonomiczna gospodarstw
jest najwy¿sza w gminie Baranów, za� najni¿sza w gminie Bierzwnik. Us³ugodawcy w dzia³alno�ci rolni-
czej wykazywali zró¿nicowan¹ intensywno�æ wykorzystania ziemi. Najintensywniej gospodaruj¹ rolni-
cy w gminie Siedliszcze, maj¹cy relatywnie najkorzystniejsze warunki do produkcji ro�linnej: na uzyska-
nie 1 jednostki ESU potrzebowali 1,1 ha UR, w Strzy¿owie � 1,3, znacznie wiêksza powierzchnia
anga¿owana by³a w gminie Baranów � 2,1 ha i Bierzwniku - 3,0 ha UR. W gminach Baranów i Strzy¿owie
wystêpowa³a najwy¿sza obsada  zwierz¹t, (dominowa³a w nich hodowla trzody), a w gminach Bierzwnik
i Siedliszcze, o ni¿szej obsadzie byd³o � z udzia³em krów mlecznych.

Potencja³ us³ugowy gospodarstw w  liczbowym udziale maszyn przypadaj¹cych na statystyczne
gospodarstwo, najkorzystniej przedstawia³ siê w gospodarstwach gminy Strzy¿ów. Regionalne zró¿-
nicowanie w uzbrojeniu gospodarstw � us³ugobiorców w maszyny mia³o zwi¹zek z charakterem
produkcji rolniczej. �rednio na gospodarstwo przypada 2,3 ci¹gniki, najwiêcej w regionie �rodkowo-
zachodnim � 2,8 za� na po³udniu 1,9. Przeciêtna moc ci¹gników w badanej grupie wynosi³ 70,8 KM, a
przeciêtny okres u¿ytkowania wynosi³ od 17 lat  w gminie Strzy¿ów do 25 w Bierzwniku.  Kombajny
zbo¿owe posiada³o 83% us³ugodawców, a w gminie Strzy¿ów 92%, maszyny do koszenia i suszenia
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zielonek � co trzecie gospodarstwo, a co drugie dysponowa³o pras¹ kostkuj¹ca lub roluj¹c¹. �rednio
94% gospodarstw mia³o siewnik zbo¿owy, a 99% opryskiwacz, natomiast sprzêt do za³adunku oraz
wywozu obornika � cztery na piêæ badanych gospodarstw. Gospodarstwa regionu �rodkowo-za-
chodniego, których znaczne udzia³y powierzchni stanowi¹ zbo¿a i ziemniaki mia³y najwiêcej kombaj-
nów  zbo¿owych i ziemniaczanych typu Anna i Bolko. W tym regionie, najwiêkszy odsetek gospo-
darstw mia³o sprzêt do usuwania obornika (cyklop) oraz jego roztrz¹sania.

Region rozdrobnionego rolnictwa cechowa³ wysoki odsetek rolników � us³ugodawców, maj¹-
cych kombajny zbo¿owe oraz urz¹dzenia do zbioru ziemniaków. Jednostki prywatne �wiadcz¹ce
us³ugi, zlokalizowane w tym rejonie, mia³y najwiêcej maszyn do koszenia i zbioru zielonek, z uwagi
na wysoki udzia³ trwa³ych u¿ytków zielonych. Gospodarstwa us³ugodawców w pe³ni wyposa¿one
by³y w opryskiwacze i w znacznym zakresie w siewniki zbo¿owe. Mia³o to zwi¹zek z wiod¹cym w
strukturze upraw, udzia³em zbó¿.

Wielko�æ i struktura �wiadczonych us³ug mechanizacyjnych i ich udzia³
w dochodach gospodarstw

�wiadczenie us³ug mechanizacyjnych w pracach  polowych, ma te zalety , i¿ pozwala rolnikom efek-
tywniej wykorzystaæ  maszyny, a w szczególno�ci te drogie i o krótkim okresie u¿ytkowania.  Struktura
�wiadczonych us³ug w tabeli 4 potwierdza wystêpuj¹ce w gospodarstwach zapotrzebowanie na prace,
zwi¹zane  g³ównie z u¿yciem  specjalistycznego i drogiego  sprzêtu,  kombajnów zbo¿owych, ziemniacza-
nych oraz urz¹dzeñ do zbioru s³omy i siana. Taka struktura us³ug by³a równie¿ konsekwencj¹ du¿ego
udzia³u zbó¿ w strukturze zasiewów oraz malej¹cego area³u przeznaczanego pod pozosta³e uprawy.

Analiza uzyskiwanych przez rolników przychodów z dzia³alno�ci us³ugowej wskaza³a, i¿ prze-
ciêtnie na gospodarstwo wynosi³y one prawie 28 tys. z³ w 2007 r. Regiony w których wystêpuje
najwy¿sza warto�æ tego wska�nika  obejmowa³y pas �rodkowo-zachodni gminy Baranów (ponad
38 tys. z³) oraz po³udniowy � gminy Strzy¿ów (ponad 48 tys. z³). W pierwszym ze wskazanych
regionów badania z 2007 roku wykaza³y najwy¿szy poziom warto�ci nabywanych us³ug na 1 ha
UR, natomiast drugi region reprezentowa³ rolnictwo rozdrobnione, w którym wystêpowa³ najwy¿-
szy odsetek gospodarstw do 5 ha, zwykle s³abo wyposa¿onych w ci¹gniki i maszyny do prac
polowych, a wiêc wykazuj¹cych du¿¹ ch³onno�æ na us³ugi mechanizacyjne.

W grupie analizowanych gospodarstw ponad 85% z nich uzyskiwa³o przychody z wykonanych
prac, zwi¹zanych ze  zbiorami ziemiop³odów, a po�ród nich koszeniem zbó¿ kombajnami. Prace upra-
wowe (g³ównie orka oraz bronowanie), to druga grupa us³ug  najczê�ciej nabywana przez rolników.
�rednio co dziesi¹ta z³otówka w strukturze  przychodów, pochodzi³a w³a�nie z tych czynno�ci us³u-
gowych. Prace te wymagaj¹ u¿ycia g³ównie podstawowych maszyn rolniczych, dlatego najwiêcej
�wiadczy siê ich w regionach, gdzie wystêpuje najmniejszy odsetek gospodarstw z mechaniczn¹ si³¹
poci¹gow¹. Prace chemizacyjne oraz siewu i sadzenia stanowi¹ niewielkie odsetki �wiadczonych
us³ug w  analizowanych  gospodarstwach. Ceny �rodków ochrony ro�lin w ostatnich  latach wyka-
zywa³y  znaczny  wzrost, co prze³o¿y³o siê na ograniczenie stosowanych �rodków, a w niektórych
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gospodarstwach (zw³aszcza mniejszych obszarowo) na rezygnacjê z ich zakupu. Natomiast gospo-
darstwa wiêksze obszarowo � wyposa¿one w opryskiwacze, nie wykazuj¹ wiêc zapotrzebowania na
us³ugi chemizacji uprawianych ro�lin. Niski poziom sprzeda¿y us³ug siewu i sadzenia w wiêkszo�ci
regionów kraju (poza pó³nocno-zachodnim) wynika z dobrego zaopatrzenia gospodarstw w maszyny
lub wykonywania ich w formie pomocy s¹siedzkiej. Us³ugi do produkcji zwierzêcej i transport rolni-
czy stanowi³y znikome udzia³y w dochodach i wystêpowa³y sporadycznie.

W 2008 r. ceny us³ug mechanizacyjnych w stosunku do 2007 roku  wzros³y o 11%. W ostatnich 6
latach by³ to najwiêkszy wzrost,  w  tym: w pracach polowych zwi¹zanych robocizn¹ piesz¹  � o 24,8%,
a przy zbiorach  p³odów  rolnych (o 14,1%). Najmniejsz¹ dynamik¹ wzrostu cen charakteryzowa³y siê
czynno�ci us³ugowe zwi¹zane z siewem, sadzeniem ro�lin oraz ork¹ [Rynek 2009]. Analiza cen �wiadczo-
nych us³ug przez gospodarstwa pokaza³a du¿¹ zbie¿no�æ z danymi podawanymi przez statystykê  ma-
sow¹. Nieopodatkowanie �wiadczonych us³ug, z uwagi na ich nieewidencjonowanie w przychodach
gospodarstw, nie mia³o wp³ywu na ceny tych us³ug w stosunku do zarejestrowanych jednostek us³u-
gowych. Przyk³adowo, ceny wybranych us³ug kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: orka na poziomie 235 z³ za
1 ha, koszenie zielonek � 77, zbiory zbo¿a kombajnami �rednio w badanych regionach � 297 z³, prasowa-
nie s³omy i siana � ok. 170. Kryterium ustalania opùaty za wykonanà usùugæ w 55% wyliczano na
podstawie zastosowanej przy pracach  maszyny, nastæpnie czasu wykonywanej pracy. Z  kolei  ok. 1/4
ankietowanych rolników przy wyliczaniu  ceny za usùugæ  uwzglædniaùa rodzaj zastosowanej maszyny
oraz uýyty czas mierzony w motogodzinach. Zró¿nicowanie regionalne pomiêdzy badanymi gospodar-
stwami w zakresie stosowanych cen us³ug nie wykazywa³o ró¿nic.

Rozwój przedsiêbiorczo�ci w us³ugach w�ród rolników wynika³ z potrzeby zwiêkszania docho-
dów przez dywersyfikacjê ich �róde³ pochodzenia. Rolnicy wykonuj¹c prace przy wiêkszo�ci us³ug,
kierowali siê równie¿ potrzeb¹ racjonalizacji kosztów zastosowanego �rodka technicznego lub
maszyny. W tabeli 5 przedstawiono opinie rolników, na ile ich dzia³alno�æ wp³ywa³a na uzyskiwane
dochody.  �rednie warto�ci wyliczone w gospodarstwach wskazuj¹, na ich zró¿nicowanie prze-
strzenne. Najwy¿szy wp³yw z dzia³alno�ci  us³ugowej na uzyskiwane dochody wykazali rolnicy w
gminie Strzy¿ów, a najni¿szy w gminie Bierzwnik.

Pomimo, i¿ �wiadczone us³ugi mechanizacyjne przynosz¹ rolnikom korzy�ci, zaledwie 14% z nich
zamierza w przysz³o�ci je rozwijaæ. Najwiêkszy odsetek  respondentów dostrzegaj¹cych zalety z prowadze-
nia dzia³alno�ci  us³ugowej, wystêpowa³  w regionie �rodkowo-wschodnim (gm. Siedliszcze), a najmniejszy
w czê�ci �rodkowo-zachodniej (gm. Baranów). Rolnicy nie planuj¹ nowych inwestycji, natomiast wiêk-
szo�æ z nich (63%) zamierza w najbli¿szym czasie dokonaæ  modernizacji istniej¹cego parku maszynowego.
Co dziesi¹ty rolnik sk³onny by³ zakupiæ maszyny w celu poszerzenia zakresu �wiadczonych  us³ug.

Rolnicy pytani o przysz³o�æ, w wiêkszo�ci prognozuj¹, i¿ prowadzona przez nich dzia³alno�æ
us³ugowa pozostanie bez zmian. Co trzeci uwa¿a, ¿e bêdzie zanikaæ, a co dziesi¹ty twierdzi, i¿ bêdzie
siê rozwijaæ. Jako g³ówne przeszkody w rozwoju tego dodatkowego �ród³a dochodu ankietowani
wskazali zwiêkszaj¹cy siê poziom zmechanizowania gospodarstw rolnych (58% ankietowanych)
oraz zmniejszaj¹c¹ siê liczbê drobnych gospodarstw rodzinnych.

Opinie badanych gospodarzy, dotycz¹ce wyboru najbardziej efektywnych  form u¿ytkowania
maszyn s¹ bardzo rozbie¿ne regionalnie. W gminie Baranów  ankietowani wskazali na zalety zespo-
³owego  u¿ytkowania maszyn, a w czê�ci po³udniowej kraju (gm. Strzy¿ów) � dzia³alno�ci kó³ek
rolniczych. W pozosta³ych rejonach badañ (Bierzwniku i Siedliszcze), istnieje przekonanie o zale-
tach posiadania jedynie w³asnych maszyn w gospodarstwie.
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Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania pozwalaj¹ na sformu³owanie kilku wniosków.
Stopniowa likwidacja spó³dzielczych form mechanizacji rolnictwa (SKR i KR) przy jednocze-

snym wzro�cie popytu na us³ugi rolnicze, powoduje potrzebê rozwoju prywatnych form  �wiadcze-
nia us³ug. Stwarza to szanse dla  rolników poszukuj¹cych dodatkowych �róde³ zarobkowania,
maj¹cych  na swoim wyposa¿eniu maszyny  i sprzêt do obs³ugi gospodarstw, zg³aszaj¹cych popyt
na us³ugi specjalistyczne, ale równie¿ o szerokim zakresie prac polowych. Badania pokazuj¹, ¿e w
gospodarstwach rolnych wystêpuje du¿a ch³onno�æ na us³ugi mechanizacyjne, zarówno specjali-
styczne, jak i podstawowe � z braku si³y poci¹gowej oraz  maszyn i narzêdzi rolniczych.

W strukturze nabywanych przez gospodarstwa us³ug mechanizacyjnych, dominuj¹ prace zwi¹zane
ze zbiorami p³odów rolnych, koszenie traw i zielonek oraz prasowania s³omy i siana. W gospodarstwach
bez si³y poci¹gowej o mieszanych �ród³ach dochodów jest szerokie zapotrzebowanie na us³ugi.

Badania pokaza³y, ¿e gospodarstwa rolne �wiadcz¹ce us³ugi mechanizacyjne prac polowych,
maj¹ na swoim wyposa¿eniu po dwa ci¹gniki oraz towarzysz¹ce im  maszyny i sprzêt specjalistyczny:
kombajny zbo¿owe, a niektóre ziemniaczane, prasy do zbioru s³omy i siana. Przeciêtna powierzchnia
u¿ytkowanych przez us³ugodawców gospodarstw by³a regionalnie zró¿nicowana � od 17 ha w Strzy-
¿owie do 53 ha UR w gminie Baranów. Z wypowiedzi rolników wynika³o, i¿ przychody z dzia³alno�ci
us³ugowej stanowi¹ przeciêtnie ok. 1/6 dochodów z dzia³alno�ci produkcyjnej rodziny rolniczej.

Badani rolnicy w najbli¿szym czasie nie planowali zakupu wa¿niejszych maszyn, zwi¹zanych z
poszerzeniem dzia³alno�ci us³ugowej. Jako g³ówn¹ przyczynê podawali pojawiaj¹c¹ siê barierê
popytu na �wiadczone przez nich us³ugi. W kwestii dotycz¹cej efektywno�ci stosowanych form
u¿ytkowania maszyn przez gospodarstwa, opinie rolników by³y podzielone. W wiêkszo�ci uwa¿ali,
¿e prywatna forma u¿ytkowania maszyn rolniczych by³a najbardziej efektywn¹, dopuszczali jednak
wystêpowanie zespo³owych form oraz funkcjonowania kó³ek rolniczych w rolnictwie polskim.
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Summary
The paper comprises an analysis of mechanization services provided by private entities (agricultural farms) for

family farms in the form of hired labour and neighbourly help. The basis for analysis were studies conducted in 2008
on 78 farms in four communes (gminas) in Poland situated in regions with different economic and agricultural
conditions. Field works concerning crop harvesting (cereal harvesting using combined harvester, grass and gras-
sland cutting, straw and hay pressing) prevail in the structure of provided services. The studies confirmed that private
units providing services are highly dispersed and have low technical potential. Under current conditionings, the
services in the form of private hired labour and neighbourly help are the only alternative for mechanization services
for family farms. The use of machinery and agricultural equipment by service providers outside their own  farms
improves their effectiveness and positively affects rational use of technical means.
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