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Wprowadzenie
Wzrastająca złożoność konstrukcji maszyn i ciągni-

ków rolniczych w celu zapewnienia obsługi [2, 3, 10]. 
Usługi serwisowe postrzegane są przez użytkowników 
przede wszystkim jako oferta wypełniająca warunki 
kupna-umowy w zakresie usunięcia ewentualnych wad 
i usterek w ramach gwarancyjnego zobowiązania pro-
ducenta. Takie spojrzenie na zagadnienie powoduje, 
że z usługi korzysta niewielu użytkowników maszyn 
rolniczych. Zasadniczą ideą serwisu jest wspieranie 
przez producenta lub grupę producentów, usługi na 
odpowiednim jakościowym poziomie, mającej na celu 
utrzymanie bezawaryjnej pracy maszyny w maksymal-
nie długim okresie. Budowana obecnie przy znacznym 
wspomaganiu przez producentów maszyn sieć warsz-
tatów obsługowych jest mocno zróżnicowana pod 
względem jakości świadczonych usług [4]. Ponieważ od 
kilkunastu lat istnieje duża presja (zwłaszcza prawna) 
wywierana na producentów i użytkowników rozwiązań 
technicznych co do minimalizowanego negatywnego 
wpływu ze strony produktu na środowisko naturalne, 
serwisowanie maszyn rolniczych zyskuje mocniejszą 
argumentację swojego kierunku działania [5, 9]. Często 
o stopniu akceptacji oferowanych na rynku usług decy-
duje ich poziom jakościowy [6, 12], który wynika z dzia-
łania wielokierunkowego m.in. organizacji pracy [16], 
wyposażenia technicznego stanowiska pracy [1], kwa-
lifi kacji pracowników [15]. zamówionej partii surowca do 
przerobu w obszarze świadczenia usługi transportowej 
(www.coillte.ie...2012). 

1. Program i metodyka badań
Celem badań był określenie stopnia dostępności i za-

kresu świadczonych usług dla użytkowników maszyn 
i narzędzi rolniczych. Rozkład przestrzenny osi sieci 

warsztatów obsługowych jeżeli nie jest proporcjonalny 
do rozmiaru produkcji rolniczej w danym rejonie może 
wpływać na zmiany w zanieczyszczaniu środowiska rol-
niczego. Na potrzeby niniejszej pracy badawczej przy-
jęto następującą klasyfi kację punktów świadczących 
usługi techniczne dla właścicieli maszyn rolniczych:
 – autoryzowany serwis,
 – warsztat/serwis,
 – warsztat bez specjalizacji.
Zakres badań obejmował:

 – określenie wielkości i rodzaju produkcji rolniczej w wy-
branym regionie,

 – identyfi kację obecnie funkcjonujących warsztatów 
usługowych w badanym regionie,

 – ustalenie potencjału usług w funkcjonujących warsz-
tatach serwisowych.
Metodyka badań. Badania przeprowadzono metodą 

kwestionariusza o strukturze zamkniętej i jawnym celu 
badań, zbudowanym na zasadach ogólnych. Wielkość 
próby dobrano w sposób nielosowy (celowy). Uszcze-
gółowienia próby dokonano według „metody doboru 
jednostek typowych” [14]. Odpowiedzi na postawione 
w kwestionariuszu pytania uzyskano w czasie przepro-
wadzonego wywiadu pogłębionego z właścicielem lub 
zarządzającym warsztatem. Istotne informacje zwią-
zane z organizacją pracy, jakością oferty, kwalifi kacja-
mi pracowników itp. zweryfi kowano na podstawie do-
kumentów udostępnionych w badanych warsztatach. 
Badania przeprowadzono na terenie Polski północno-
-zachodniej w okresie marzec-październik 2011 roku. 
Liczba respondentów 30.

Na potrzeby niniejszego programu badawczego zde-
fi niowano „autoryzowany serwis” pod tym pojęciem 
należy rozumieć punkt posiadający co najmniej jedno 
stanowisko warsztatowe wyposażone w zunifi kowane 
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środki techniczne, zatrudniający co najmniej jednego 
pracownika znającego procedury diagnozowania w tym 
również system ekspercki, świadczący w razie potrzeby 
usługę w warunkach polowych za pomocą ruchomego 
stanowiska diagnostyczno – naprawczego. Autoryzo-
wany serwis posiada porozumienie z producentem lub 
generalnym dostawcą danego typu maszyn w zakresie 
zapewnienia systematycznego zaopatrzenia ze wska-
zanych źródeł w oryginalne części zamienne oraz ko-
nieczne materiały eksploatacyjne. Warsztat tego typu 
jest animatorem postępu w technice poprzez organizo-
wanie szkolenia dla użytkowników w zakresie użytko-
wania i obsługiwania nowych modeli aktualnie wprowa-
dzonych na rynek, zbierający na potrzeby producenta 
opinie użytkowników o jakości stosowanych rozwiązań 
konstrukcyjnych i organizacyjnych. 

2. Wyniki badań
Badane zakłady cechowała duża różnorodność co do 

wielkości, liczby wykwalifi kowanych pracowników i za-
kresu świadczonych usług. W ramach wcześniej zdefi -
niowanego pojęcia „autoryzowany serwis” można było 
zaobserwować dodatkową specjalizacje, polegającą na 
ukierunkowaniu usług na obsługę maszyn od jednego 
lub wielu producentów lub obsługiwanie tylko wybra-
nych modułów maszyn (rys. 1).

Najliczniej (43% udziału w próbie) reprezentowane 
były zakłady, które deklarowały bardzo wysoki stopień 
specjalizacji co odnosiło się do obsługi tylko wybranych 
grup lub nawet typów maszyn pochodzących od jedne-
go producenta. W mniejszym wymiarze reprezentowa-
ne były warsztaty/serwisy świadczące usługi zarówno 
specjalizowane oraz standardowe (21%). Stosunkowo 
duży udział w próbie (36%) miały warsztaty bez spe-
cjalizacji, obsługujące maszyny wszystkich typów od 
wszystkich producentów.

Zasięg, liczba i jakość świadczonych usług zależą 
w znacznym stopniu od liczby stanowisk obsługiwanych 
(rys. 2), oraz umiejętności „stażu pracy” zatrudnionych 
pracowników (rys. 3). Obserwowany podział na stanowi-
ska serwisowe (przeciętnie 6), uniwersalne (przeciętnie 
7) i naprawcze bez specjalizacji (3) pozwala na sformu-
łowanie opinii o małej popularności wśród odbiorców 
specjalistycznej usługi serwisowej. Ponieważ wyposaże-
nie stanowisk serwisowych jest stosunkowo kosztowne, 
wymagające zatrudnienia pracowników przeszkolonych 
w obsłudze specjalistycznego wyposażenie zwłaszcza 
do diagnozowania maszyn, stąd nie zawsze właściciele 
zakładów decydując się na wyodrębnienie ich jako sa-
modzielnie funkcjonujących. Dlatego też niektórzy uzu-
pełniają tradycyjne stanowiska naprawcze w dodatkowy 
sprzęt pomiarowy tworząc w ten sposób rozwiązanie 
uniwersalne.

Wśród pracowników badanych warsztatów domino-
wały osoby o stażu pracy „w branży” w przedziale 11-20 
lat (63,4%), mniejszą grupę stanowili specjaliści o stażu 
pracy do 10 lat (34%) i najmniej licznie reprezentowani 
byli pracownicy o ponad 20 letnim stażu pracy (2,6%). 
W badanych warsztatach zaobserwowano duże zróż-
nicowanie w zakresie oferowanych usług ich podział 
przedstawiono w tabeli 1.

Najlepiej rozwiązanym zadaniem realizowanym przez 
badane warsztaty była dostępność części zamiennych 
w tym przypadku w 68,17% badanych podmiotach 
można było zamontować produkty zalecane przez pro-
ducenta. Jednocześnie szeroko (31,83%) oferowane 
były części wymienne od innych dostawców. Podobne 
proporcje występują w zaopatrywaniu usługobiorców 
w niezbędne materiały eksploatacyjne w 53,84% przy-
padkach są to materiały według wskazań producenta, 
w 46,16% przypadkach materiały oferowane przez in-
nych dostawców. Nie zawsze posiadacz maszyny rol-
niczej może liczyć na pełny zakres przeglądy okresowe 
tylko 53,84% posiadało takie możliwości i aż w 46,16% 
przypadków taka usługa była realizowana w ograniczo-
nym zakresie. W naprawach gwarancyjnych (61,64%) 
i pogwarancyjnych (53,84%) również występowały 
znaczne ograniczenia w otrzymaniu usługi w pełnym 
zakresie według wskazań producenta. Jedynie usługa 
diagnostyczna maszyny i usunięcie awarii w miejscu 
pracy maszyny była w ofercie wszystkich badanych 
podmiotów. Natomiast możliwości przetransportowania 
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Rys. 1. Rodzaje warsztatów naprawczych: 1 – autoryzo-
wane serwisy; 2 – warsztaty/serwisy; 3 – warsztaty bez 
specjalizacji
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Rys. 2. Średnia liczba stanowisk obsługiwanych przypa-
dająca na pojedynczy warsztat
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maszyny do warsztatu z miejsca jej postoju istniały tylko 
w 23,07% badanych warsztatów.

Różnorodność typów i modeli maszyn i narzędzi 
rolniczych dostępnych na rynku nie jest sprzyjającym 
czynnikiem organizowania autoryzowanego serwisu 
wysoko specjalizowanego, co ogranicza dostęp do do-
brej jakościowo usługi serwisowej. W badanych warsz-
tatach serwisowych dokonano oceny jakości obsługi 
w czterech kategoriach: - czasu oczekiwania na napra-
wę (rys.4); - średniego czasu w sezonie prac polowych 
(rys.5); - średniego czasy naprawy poza sezonem prac 
polowych (rys. 6).

W prezentowanych danych (rys.4) można zaob-
serwować, że usługi związane z naprawą maszyn są 
dość dobrze zorganizowane, gdyż czas oczekiwania 
na jej wykonanie najczęściej mieści się w przedziale 
do dni (57,8% badanych warsztató), w przedziale 4-7 
dni oczekiwania (32,6% badanych warsztatów) i powy-
żej 7 dni (9,6% badanych warsztatów). Również bez-
pośrednie wykonastwo naprawy maszyny w sezonie 
prac polowych nie przekracza 1. dnia – 53% badanych 
warsztatów w takim terminie realizuje zlecenie (rys. 5). 
Poza sezonem prac polowych wykonywane są napra-
wy w większym zakresie co zajmuje do 3. dni w 47% 
badanych warsztatów (rys.6). Czas naprawy według in-
formacji uzyskanych od respondentów ma swoje źródło 
w oczekiwaniu na dostawę części, które uległy awarii. 
Dostawa jest uwarunkowana dostępnością u dostaw-
cy, gdyż warsztaty nie prowadzą magazynu częściami 
wymiennymi.

W prezentowanych danych (rys.4) można zaob-
serwować, że usługi związane z naprawą maszyn są 
dość dobrze zorganizowane, gdyż czas oczekiwania 
na jej wykonanie najczęściej mieści się w przedziale 
do dni (57,8% badanych warsztató), w przedziale 4-7 
dni oczekiwania (32,6% badanych warsztatów) i powy-
żej 7 dni (9,6% badanych warsztatów). Również bez-
pośrednie wykonastwo naprawy maszyny w sezonie 
prac polowych nie przekracza 1. dnia – 53% badanych 
warsztatów w takim terminie realizuje zlecenie (rys.5). 
Poza sezonem prac polowych wykonywane są napra-
wy w większym zakresie co zajmuje do 3. dni w 47% 
badanych warsztatów (rys.6). Czas naprawy według in-
formacji uzyskanych od respondentów ma swoje źródło 
w oczekiwaniu na dostawę części, które uległy awarii. 

Dostawa jest uwarunkowana dostępnością u dostaw-
cy, gdyż warsztaty nie prowadzą magazynu częściami 
wymiennymi.

Wnioski
Na podstawie otrzymanych wyników badań można 

zdefi niować następujące wnioski:
Zmiany jakościowe w budowie maszyn rolniczych 

spowodowały konieczność dostosowania rozmiaru za-
plecza technicznego do ich obsługiwania.

Istnieje znaczna nadwyżka podaży ponad popytem 
zwłaszcza w obszarze usługi świadczonej przez auto-
ryzowane warsztaty.

Tab. 1. Zakres świadczonych usług w badanych zakła-
dach w [%]

Lp. Rodzaj usługi
Usługa 

w zakresie 
pełnym

Usługa 
w zakresie 

częściowym
1. Przeglądy okresowe 53,84 46,16
2. Naprawy gwarancyjne 38,36 61,64
3. Naprawy pogwarancyjne 46,16 53,84

4. Zaopatrzenie w części 
zamienne

68,17 
(oryginalne)

31,83 (innych 
dostawców)

5. Zaopatrzenie w materiały 
eksploatacyjne

53,84 
(oryginalne)

46,16 (innych 
dostawców)

6. Usługi dodatkowe 100 (usługi 
u klienta)

23,07 (transport 
maszyn)

57,8
32,6

9,6

1

2

3

Rys. 1. Czas oczekiwania na naprawę: 1-0-3 dni 2-4-7 dni; 
powyżej 7 dni
Źródło: opracowanie własne

20

53

27

0

10

20

30

40

50

60

%

1 dzie

2 dni

3 - 7 dni

Rys. 2. Średni czas naprawy maszyny w sezonie prac 
polowych
Źródło: opracowanie własne

47

41

12

0 20 40 60

%

powy ej 7 dni
4 - 7 dni
0 - 3 dni

Rys. 3. Średni czas naprawy maszyny poza sezonem 
prac polowych



AUTOBUSY138

W latach 2000-2009 nastąpiła znacząca wymiana 
pracowników zatrudnionych przy obsługiwaniu maszyn 
rolniczych tylko 2,6% posiadało staż pracy „w branży” 
dłuższy powyżej 20 lat. 
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Structural analysis service and repair of agricurtural machinery

Abstract
Support services as a special from of identifi cation varied range of market in the handling of many agricultural ma-

chines, multiple users is mainly associated with high costs. To a lesser extent, the owner draws attention to the aspect 
of quality services for trouble-free operation of the machine during season agrotechnical. As an important issue is the 
level of quality of service, an attempt to assess the problem, trough the implementation of the province of West appro-
priate research program. The quality of services is provided, considered as a subset of parameters: a) the time waiting 
for repair, b) the time to repair, c) the qualifi cations of the employees performing the service, presented in graphical 
and descriptive in contest development. Taking into account all aspects of servicing observed quality indicator can be 
considered as moderate satisfactory.

Key words: agricultural service, repair service, agricultural machinery.
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