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Synopsis. W artykule przedstawiono wyniki badań  gospodarstw rodzinnych metodą wywiadu z kwestionariuszem 
na terenie gminy Polanka Wielka położonej w powiecie oświęcimskim. Analiza objęła wielkość, strukturę oraz 
intensywność zakupu usług rolniczych według wybranych kategorii gospodarstw.

Wstęp
Proces transformacji polskiej gospodarki był dla gospodarstw rolnych, a szczególnie rodzinnych 

okresem poszukiwania praktycznych rozwiązań, które wynikały z faktu ich funkcjonowania w nowej 
rzeczywistości. Ewolucja gospodarki z systemu centralnie sterowanego do gospodarki  rynkowej oraz 
potrzeba jej włączenia  w mechanizmy  gospodarki światowej na  trwale zmieniła obraz polskiego rol-
nictwa [Tomczak 2005]. Zmiany te zachodziły w różnym stopniu i natężeniu  w zależności od regionu 
kraju, wielkości gospodarstw i intensywności prowadzonej produkcji rolniczej. 

Wraz z postępującymi procesami transformacji rolnictwa ewoluowały także usługi, dostosowując swoje 
funkcje oraz strukturę występowania w gospodarstwach do zmieniającego się otoczenia. Sfera usług rolniczych 
nie stanowi wyizolowanej części, lecz pełni wiele  istotnych funkcji, jak  np.: innowacyjną, dochodową, koope-
racyjną oraz podtrzymującą produkcję rolniczą, przez uzupełnianie niedoborów, głównie środków technicz-
nych. Szczególną rolę usługi rolnicze pełnią na terenach uprzemysłowionych, gdzie przeważają gospodarstwa 
o zdywersyfi kowanych źródłach dochodów i dodatkowo cechuje je duże rozdrobnienie. Usługi wchodząc w 
określone związki przyczynowo-skutkowe z czynnikami produkcji i wprowadzanymi do gospodarstw rolnych 
środkami, stają się ważnym elementem obniżania kosztów, umożliwiając rolnikom dostęp do nowoczesnych 
technologii, bez konieczności zakupu kosztownych maszyn [Radwan 2010]. W wielu przypadkach stają się 
jedyną alternatywą, zapobiegającą zaprzestaniu produkcji rolnej, dotyczy to głównie gospodarstw uzyskują-
cych dochody z działalności pozarolniczej, co ma zwłaszcza miejsce na terenach uprzemysłowionych. Istotne 
są także pozaekonomiczne aspekty korzystania z usług, takie jak potrzeba humanizacji pracy w rolnictwie, 
zmniejszenie jej uciążliwości oraz możliwość wygospodarowania wolnego czasu.

Opracowanie obejmuje analizę gospodarstw rodzinnych w gminie wiejskiej Polanka Wielka położonej 
na terenach uprzemysłowionych, w zakresie korzystania przez rolników z usług rolniczych. Określona 
zostanie wielkość nabywanych usług, ich struktura oraz intensywność zakupu w grupach obszarowych 
gospodarstw. Analiza obejmie również głównych usługodawców poszczególnych rodzajów usług i ich 
ocenę. Podstawą opracowania są badania ankietowe przeprowadzone metodą wywiadu z kwestionariu-
szem w 2010 r. na grupie dobranych losowo 49 gospodarstw, z ogółu 369 występujących w gminie (pow. 
1 ha UR), których średnia powierzchnia użytków rolnych wynosi 3,8.

Charakterystyka społeczno- ekonomiczna badanych gospodarstw
Gmina Polanka Wielka położona jest w południo-wschodniej części powiatu oświęcimskiego w woj. 

małopolskim. Usytuowana jest na północnym skraju Wysoczyzny Osieckiej, zajmującej obszar pomię-
dzy dolinami rzek: Soły, Skawy i Wisły. Północną granicę stanowi linia progu Grojec, Polanka Wielka, 
Piotrowice, południową wyznacza droga asfaltowa między miastami Kęty i Andrychów, gdzie zaczyna 
się Pogórze Karpackie. Polanka Wielka zajmuje powierzchnię ok. 24 km2 i na jej obszarze zamieszkuje 
4200 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 166 osób na km2. Gmina położona jest  pomiędzy dwoma dużymi 
aglomeracjami – śląską i krakowską. 
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Cechą badanego obszaru jest duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych o charakterze rodzinnym. 
Średnia wielkość użytków rolnych będących własnością gospodarstwa to 3,5 ha. W badaniach uwzględ-
niono jednak obszar faktycznie uprawiany przez  rolników, a więc uwzględniający dodzierżawiane grunty 
zarówno formalnie, jak i nieformalnie. Dane te pozwalają realnie określić średnią wielkość użytków 
rolnych przypadających na statystyczne gospodarstwo, które w badanej grupie wynosi 5,5 ha, jednakże 
aż 84% z nich nie przekracza w gminie 5 ha UR. W strukturze użytków rolnych prawie 90% zajmują 
grunty orne, a wskaźnik ten w grupach obszarowych niewiele odbiega od średniej dla całej populacji. W 
uprawach dominują zasiewy zbóż, których procentowy udział waha się od około 70% w gospodarstwach 
do 5 ha do ok. 90% w gospodarstwach powyżej 5 ha.

Rozdrobnienie gospodarstw sprawia, że na jednostkę powierzchni przypadają duże zasoby pracy. W 
woj. małopolskim (2007 r.) na 100 ha UR przypadały 97 jednostki FWU, a w Polsce – 36. Wyliczony 
wskaźnik zatrudnienia w jednostkach pełnozatrudnionych dla województwa jest ponad 2,6-krotnie niższy 
i wynosi 37,2 jednostki AWU, podczas gdy ogółem w Polsce wynosi 16,1 na 100 ha UR [Charakterystyka 
2006]. W badanych gospodarstwach wskaźnik wynosił 34 jednostki AWU na 100 ha UR i jest zróżnico-
wany od 52,7 w grupie o najmniejszym obszarze do 7,1 w grupie powyżej 10 ha (tab. 1). Dane zawarte 
w tabeli 1 pokazują, że w gospodarstwach z ogółu posiadanych zasobów pracy rodzin rolników zaledwie 
32% pracuje w gospodarstwach, a 68% poza nim. Najwięcej pracujących poza gospodarstwami jest w 
grupie do 2 ha – ok. 73%, podczas gdy w grupie powyżej 10 ha tylko 36%.

Osobliwością badanych gospodarstw, z uwagi m.in. na ich rozdrobnienie jest wysoki udział środków 
technicznych, ciągników i innych maszyn przypadający zarówno na jednostkę powierzchni i jednostkę 
pełnozatrudnioną pracy. Moc środków technicznych (ogółem ciągniki, kombajny, środki transportowe, 
samobieżne maszyny i silniki stacyjne wyrażone w jednostkach mocy) średnio w badanej populacji 
wynosi 9,6 kW na 1 ha i wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa maleje: z 15,9 w grupie do 2 ha, 
do 8,0 kW w grupie powyżej 10 ha. Odwrotnie zależność ta przedstawia się, jeśli wartości mocy 
przedstawimy w przeliczeniu na jednostkę pracy zatrudnionej w gospodarstwie. Najwyższe wartości 
występują w grupie powyżej 10 ha, a najniższe – do 2 ha. Rozpiętości pomiędzy tymi gospodarstwami 
są tutaj 4,4-krotne. Wymienione wyżej zależności oznaczają, że w wielu gospodarstwach spotykamy się 
z nadmiarami mocy oraz pracy, odnosi się to szczególnie do gospodarstw małych obszarowo. Zależności 
te sprawią, że w wielu gospodarstwach spotykamy się  z niepełnym wykorzystaniem wymienionych 
zasobów, co wpływa na podrażanie kosztów wytwarzanych  produktów rolnych i niskiej jej opłacalności. 

W gospodarstwach rodzinnych położonych na terenach uprzemysłowionych, dynamiczniej niż w innych 
rejonach kraju, spotykamy się z przeobrażeniami w strukturze zatrudnienia w której znaczne zasoby pracy 
Tabela 1. Wybrane charakterystyki badanych gospodarstw
Table 1. Selected features on studied farms 
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Grupy obszarowe [ha]/Area 
groups [ha]

razem/
total

< 2 2-5 5-10 >10

Obszar, którego rolnicy są właścicielami/Area owned by farmers
Liczba gospodarstw/Number of farms 49 17 25 6 1
Średnia pow. UR na 1 gosp./Average AL area per farm [ha] 3,5 1,4 3,6 7,3 13,0

Obszar faktycznie użytkowany/Effectively  farmed area
Liczba gospodarstw/Number of farms 49 18 23 3 5
Średnia pow. UR na 1 gosp./Average AL area per farm [ha] 5,5 1,4 3,8 7,7 26,9
Grunty orne w użytkach rolnych/Arable land share in agricultural land [%] 89 84 84 95 92
Powierzchnia zbóż w gruntach ornych/Area under cereals in arable lands [%] 80 72 69 91 87
Zasoby pracy w gospod. w jedn. FWU:/Labour resources on farms in FWU: 
– na 1 gosp./per farm
– na 100 ha UR/per 100 ha AL 

2,52
107,1

2,60
193,4

2,59
71,5

1,69
21,6

2,41
11,2

Zasoby pracy w rolnictwie w AWU/Labour resources in agriculture in AWU: 
– na 1 gosp./per farm
– na 100 ha UR/per 100 ha AL 

0,97
34,3

0,73
52,7

1,04
28,7

0,9
11,9

1,61
7,1

Środki techniczne/Technical means  [KW]
– na 1 ha UR/per 1 ha AL
– na 1 AWU w rolnictwie/per 1 AWU in agriculture 

9,6
53,9

15,9
30,3

11,3
40,9

5,5
46,7

8,0
133,9

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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znajdują zatrudnienie poza własnym gospo-
darstwem. Oznacza to, że na tych obszarach 
szybciej następowała zmiana charakteru spo-
łeczno-zawodowego rodzin chłopskich. Coraz 
większy odsetek zasobów pracy lokowany jest 
poza rolnictwem, głównie w formie stałego i 
okresowego zatrudnienia. Sprzyja temu zja-
wisku bliskość ośrodków przemysłowych oraz 
relatywnie większe średnie dochody w tym sek-
torze gospodarki w porównaniu z rolnictwem. 

W badaniach gospodarstwa podzielono 
na cztery grupy, ze względu na główne źródło 
dochodu. Pierwszą grupę stanowią gospodarstwa 
czysto rolnicze, w których ponad 2/3 dochodów 
generuje gospodarstwo rolne oraz świadczenie, 
m.in. usług rolniczych innym gospodarstwom. 
Do drugiej grupy zaliczone zostały gospodar-
stwa o przewadze dochodów z pracy najemnej 
stałej oraz dorywczej, głównie w sektorach 
pozarolniczych. W trzeciej grupie znalazły się 
gospodarstwa, w których nie da się wskazać 
jednego głównego źródła dochodu. Czwartą 
grupę obejmują gospodarstwa socjalne, w któ-
rych dochód pochodzi z niezarobkowych źródeł, 
głównie z zasiłków, emerytur oraz rent zarówno 
z rolnictwa, jak i spoza tego sektora.

W tabeli zawarto 2 dane dotyczące źródeł uzyskiwanych dochodów ogółem w gospodarstwach oraz w 
poszczególnych przedziałach obszarowych. Gospodarstw utrzymujących się głównie z rolnictwa w badanej 
próbie jest ponad 17% i wskaźnik ten rośnie wraz ze zwiększaniem się obszaru użytkowania gruntów rolniczych. 
W grupie największych gospodarstw aż 80% z nich, jako główny dochód podaje rolnictwo, natomiast w 
grupie najmniejszych stanowi je tylko 5,4%. Średnio w próbie, co 10-te gospodarstwo jako główny dochód 
wskazuje emeryturę lub rentę. Najczęściej są to małe obszarowo gospodarstwa, w których nie nastąpiła zmiana 
pokoleniowa i które najprawdopodobniej w przyszłości zostaną sprzedane. Najliczniejszą grupę stanowią 
rodziny, w których dochody w przeważającej części pochodzą z pracy zarobkowej lub kilku źródeł. Takich 
gospodarstw jest średnio w całej badanej populacji ponad 70%, a w grupie do 2 ha – ponad 84%. 

Produktywność ziemi oraz pracy w zależności od posiadanego areału przedstawiono w tabeli 3. 
Zarówno produkcja towarowa, jak i końcowa przypadająca na jednostkę powierzchni  oraz na jednostkę 
AWU rośnie wraz ze wzrostem średniej powierzchni gospodarstwa. Średnio w badanej populacji ży-
wotność ekonomiczna gospodarstwa liczona w jednostkach ESU wynosi 4,7, jednak różnica pomiędzy 
najmniejszą a największą grupą obszarową jest aż 45-krotna.

Wydatki na usługi w gospodarstwach rodzinnych, poziom i struktura
Ewolucja gospodarstw rolnych polegająca na zmniejszaniu się roli pracochłonnych technik produkcji 

(głównie pracy) na rzecz kapitałochłonnych, z jednej strony w znacznym stopniu poprawiła warsztat pracy 
rolnika, ale także wymusiła duże nakłady fi nansowe na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń. Sposobem 
przezwyciężenia sprzeczności między konsekwencją wprowadzania postępu naukowo-technicznego do rol-
nictwa a kosztami jego wdrożenia, jest wzrost znaczenia usług w produkcji rolniczej [Klementowski 2001]. 

Wydatki na usługi dla gospodarstw rolnych podzielono na cztery grupy: rolnicze, remontu maszyn i urzą-
dzeń w gospodarstwie, kowalsko-ślusarskie oraz transportowe. Najmniejsze wartości w strukturze wydatków w 
badanych gospodarstwach stanowią usługi transportu rolniczego oraz pozarolniczego, obejmując razem zaledwie 
3,2 %. W najszerszym zakresie z tych usług korzystają gospodarstwa najmniejsze obszarowo oraz w grupie do 
5 ha. Najwyższe wydatki na usługi kowalsko-ślusarskie ponoszą natomiast gospodarstwa w grupie pow. 10 
ha. Wydatki na te rodzaje prac związane są z naprawami posiadanego parku maszynowego, głównie remonty 
ciągników oraz pozostałych samobieżnych maszyn. Dlatego największe koszty napraw i remontów generuje 
grupa dużych gospodarstw, mająca w znacznym zakresie maszyny, których obsługa wymaga dobrze wyposażo-
nego zaplecza technicznego. Ta grupa gospodarstw łącznie z usługami kowalsko-ślusarskimi obejmuje prawie 
połowę ogólnych wydatków na usługi, przy średniej wartości dla badanej próby wynoszącej ok. ¼. W małych 
gospodarstwach wiele prac związanych z naprawami i remontami jest wykonywana w formie samoobsługi.

Tabela 2. Podział gospodarstw ze względna na źródła 
uzyskiwanych dochodów
Table 2.  Farm categories according to sources of  income
Charakter 
społeczno- 
zawodowy 
rodzin*/
Socio-
professional 
character of 
households

Grupy obszarowe [%]/
Farm area groups [%]

razem/
total

<2 ha 2-5 ha 5-10 ha > 10 ha

A 17,7 5,4 9,1 33,5 80,0
B 48,6 66,9 48,3 33,3 -
C 24,1 16,7 29,5 33,2 20,0
D 9,6 11,0 13,1 - -

*A – grupa gospodarstw w których dochody z rolnictwa 
przekraczają 2/3 całości dochodów/farms where income from 
agriculture exceeds 2/3 of incomes total, B – główne źródła 
dochodów stanowi praca zarobkowa poza gospodarstwem/ 
the main source of income is off-farm paid employment, C 
– mieszane źródła (brak jednego głównego)/mixed (no main 
source of income), D – gospodarstwa o charakterze socjalnym 
(dochód z zasiłków, emerytur, rent)/socially benefi ted farms 
(income from social allowance, retirement benefi t or annuity)
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Przeciętna wartość wydat-
kowana na analizowane ogółem 
usługi wynosi prawie 500 zł na 
1ha UR i jest najwyższa w go-
spodarstwach do 2 ha UR – 906 
zł. Największe wydatki rolnicy 
ponoszą na segment usług bez-
pośrednio służących produkcji 
rolniczej. Stanowią je głównie 
usługi związane z mechaniza-
cją prac polowych oraz usługi 
służące produkcji zwierzęcej, 
a szczególnie grupie usług sa-
nitarno-weterynaryjnych i inse-
minacyjnych. Średnio w grupie 
ponad 2/3 nabywanych usług 
pochłaniają koszty zakupu usług 
rolniczych, przy tym w grupach 
areałowych odsetek ten osiąga 
nawet prawie 88%, głównie w 
grupie gospodarstw od 5 do 10 
ha. W strukturze zakupionych 
usług rolniczych ponad poło-
wa z nich przypada na zbiory 
płodów rolnych. W większości 
stanowią je prace wymagające 
użycia specjalistycznego sprzętu 
głównie kombajnów zbożowych 
oraz zbioru słomy i siana przy 
zastosowaniu pras. Dodatkowo 
w tej grupie zawierają się także 
zabiegi agrotechniczne (orki, 
podorywki, bronowanie itp.), 
których nie da się całkowicie 
zastąpić pracą ręczną, co staje 
się po części możliwe w odnie-
sieniu do prac związanych z pielęgnacją upraw, siewem i sadzeniem oraz niektórymi pracami z produkcją 
zwierzęcą. Niski udział w wydatków na usługi chemizacyjne i prace pielęgnacyjne oraz siewu i sadzenia 
jest niewielki. Do tych prac używane są maszyny stosunkowo tanie i nieskomplikowane, choć również 
mało wydajne i z reguły przestarzałe. Wydatki na usługi do produkcji zwierzęcej w większości przypadków 
odnoszą się do zabiegów weterynaryjnych i inseminacyjnych oraz uboju zwierząt.

Tabela 3. Wybrane kategorie produkcji rolniczej
Table 3.  Selected categories of agicultural production

Wyszczególnienie/
Specifi cation

Grupy obszarowe [ha]/Area groups [ha]
razem/

total
< 2 2-5 5-10 >10

ESU /farm 4,70 0,61 2,59 7,42 27,54
Produkcja końcowa brutto [zł]/Gross fi nal output[PLN]

– na 1 ha UR/per 1ha UL
– na 1 AWU w rolnictwie/per a 
AWU in agriculture

3614
20 383

1793
3398

3154
1 1460

3632
31 143

4243
71 064

Produkcja towarowa w [zł]/Marketable output [PLN]
– na 1 ha UR/ per 1 ha
– na 1 AWU w rolnictwie/ per  
1AWU in agriculture

3047
17 186

1398
2611

2885
10 480

1677
14 398

3695
61 892

Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 4. Wydatki na usługi  i ich struktura w badanych gospodarstwach
Table 4. Level and structure farm expenditure on services on studied farms

Struktu-
ra gosp./
Farm  
structure

Ogółem 
usługi 
[zł /ha 
UR]/

Services 
total [PLN/

ha UR]

W tym [%]/In which [%]
rolnicze/

agricultural
remonty 
maszyn/

machinery 
servicing

kowalsko- 
ślusarskie/
blacksmith 

and 
locksmith

trans-
por-
towe/
trans-
port

Razem/
Total 493,4 70,1 22,8 3,9 3,2

< 2 ha 906,2 75,6 14,9 2,3 7,2
2-5 ha 567,6 80,5 11,4 3,1 5,0
5-10 ha 561,0 87,6 10,3 2,1 -
> 10 ha 355,7 51,7 40,9 7,4 -
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 5. Wydatki na usługi rolnicze w ich strukturze podmiotowej
Table 5. Level and structure farm expenditure on agricultural services
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Ogółem/
Total

Produkcja roślinna/Plant production Produkcja 
zwierzęca/

Animal 
production

zabiegi 
chemizacji/ 

chemical 
application

uprawy i  
siewu/tillage 
and sowing

zbioru 
płodów 
rolnych/ 

harvesting
Ogółem [zł/ha UR]/Total [PLN/ha UR] 345,9 34,5 31,6 183,1 96,7

Struktura podmiotowa [%]/Subjectional structure [%]
Najem prywatny/private hire 68,7 46,3 20,3 66,8 97,2
SKR/KR/cooperative 21,1 30,6 41,9 25,9 1,6
Pomoc sąsiedzka/Neighbourly help 10,2 23,1 37,8 7,3 1,2
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Badania wskazują, że w strukturze podmiotowej dominują usługodawcy prywatni. Udział tej formy 
w realizacji ogółu usług w badanej gminie wynosi niecałe 70%.W tworzącym się obecnie na wsi syste-
mie usług jest to bardzo ważny segment usługodawców. Na tę formę obsługi gospodarstw składają się 
nie tylko formalnie zarejestrowane zakłady usługowe, ale w dużej mierze istniejąca nieformalnie grupa 
rolników mająca kombajny, prasy, samochody i inne maszyny [Radwan, Wadoń 2009]. Spadek znaczenia 
jednostek spółdzielczych realizujących występujące potrzeby na usługi produkcyjne odnotowywano na 
terenie całego kraju [Radwan 2010], i ma bezpośredni związek z „szokiem transformacyjnym” jaki do-
tknął spółdzielczość wiejską [Tomczak 2005]. W tych rejonach kraju w których jeszcze możemy spotkać 
SKR-y i KR-y, świadczą one usługi przestarzałym sprzętem, który ze względu na słabą kondycję fi nansową 
nie jest odnawiany, przez co przegrywają konkurencję z coraz lepiej wyposażonymi w sprzęt średnimi i 
dużymi gospodarstwami rolnymi. Na wsi, oprócz wymienionych form  szeroko rozpowszechniona jest 
pomoc sąsiedzka. Daje to duże możliwości gospodarstwom zarówno tym mniejszym, jak i większym 
obszarowo lepiej wykorzystać posiadany sprzęt, co sprzyjać może obniżaniu kosztów ich użytkowania. 
Gospodarstwom pozbawionych maszyn, a przede wszystkim siły pociągowej stanowić może szansę 
podtrzymywania produkcji rolniczej. 

Podsumowanie  i wnioski
Badane gospodarstwa charakteryzują się wysokim stopniem rozdrobnienia ziemi, dużymi zasobami 

pracy oraz niskim wyposażeniem w środki techniczne. Skutkuje to ich niską produktywnością w przeli-
czeniu  na jednostkę ziemi oraz pracy. W gospodarstwach terenów uprzemysłowionych,  ponad 70% z nich 
jako  główne źródło dochodów wskazuje, że  pochodzą one ze źródeł  pozarolniczych, a prawie co dziesiąte 
w większości utrzymuje się z emerytur, rent oraz zasiłków. Niedobory środków technicznych zastępuje 
się nabywaniem usług głównie tych podtrzymujących produkcję rolniczą. Stwierdzono, iż gospodarstwa 
rodzinne wykazują zróżnicowany popyt na usługi, których intensywność jest ujemnie skorelowana z ich 
powierzchnią. Towarzyszy temu również zmieniająca się  struktura nabywanych usług. Mianowicie w 
gospodarstwach drobnych występuje zapotrzebowanie na szeroki zakres usług, zaś w gospodarstwach 
większych na usługi wyspecjalizowane, świadczone zazwyczaj drogimi maszynami i sprzętem rolniczym.

Struktura podmiotowa świadczonych usług w gospodarstwach  badanego obszaru wskazuje na domi-
nującą rolę najmu prywatnego. Malejąca rola kółek rolniczych SKR/KR związana jest z zapaścią tej formy 
użytkowania maszyn rolniczych i jej powolnemu zanikowi. Ważną rolę na wsi odgrywa pomoc sąsiedzka, 
pozwalająca osiągnąć korzyści zarówna dla świadczeniodawcy, jak i rolników  nabywających usługi.

W gospodarstwach rodzinnych szczególnie małych obszarowo oraz mających mieszane źródła dochodów, 
usługi pełnią uzupełniającą funkcję, a w części  gospodarstw usługi przyczyniają podtrzymaniu produkcji 
rolnej. W gospodarstwach rodzinnych spełniających głównie funkcję socjalną jest to szczególnie pożądane. 
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Summary
The paper presents an economic analysis and organization of agricultural services on family farms situated in 

the Oświęcim sub-region in the commune of Polanka Wielka. The basis for the analysis were data obtained from 
questionnaire survey conducted on a random sample of private agricultural holdings. The analyzed objects reveal a 
high share of  off-farm incomes obtained by farmer families , mainly from hired work. The farms are characterized by 
a diversifi ed level of demand for the purchased agricultural services and the factor diversifying the amount of services 
are resources of possessed technical means which fulfi ll the supplementary function. In the subject structure of the 
provided services private hire dominate with only diminutive share of farmer cooperatives (SKR and KR). Beside the 
forms of farm servicing mentioned above also neighbourly services have a signifi cant importance.
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