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Streszczenie 
 
Wydatki na usługi stanowiły w 2004 r. średnio 23% pie-
niężnych wydatków produkcyjnych ponoszonych w bada-
nych przez IERiGŻ gospodarstwach rolniczych prowadzą-
cych rachunkowość rolną. Z tego na usługi mechaniza-
cyjne i transportowe przypadło 8,8%. W latach 1991-1999 
wzrost wartości sprzedaży usług mechanizacyjnych wy-
niósł 46%. Po spadku w 2000 r. wartość sprzedaży wahała 
się w stosunkowo niewielkich granicach, a w 2004 r. była o 
26% wyższa niż w 1991 r. Liczba placówek świadczących 
usługi mechanizacyjne na ogół rosła. Większość z nich 
była prowadzona przez osoby fizyczne. W 1993 r. placówki 
takie stanowiły 49,9%, a w 2005 r. 69,6% ogółu zareje-
strowanych podmiotów gospodarczych, dla których świad-
czenie usług mechanizacyjnych było podstawowym ro-
dzajem działalności. 
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Wprowadzenie 
 
Pod pojęciem usług technicznych rozumiemy tę część usług, która wiąże się 
ze stosowaniem lub obsługą środków technicznych. Wśród usług technicznych 
na wsi szczególne miejsce zajmują usługi mechanizacyjne, które umożliwiają 
pełniejsze zmechanizowanie prac produkcyjnych w gospodarstwach rolniczych 
bez konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych, lepsze wykorzystanie 
istniejących zasobów środków mechanizacji rolnictwa i poprawę efektywności 
nakładów na mechanizację rolnictwa. Celem niniejszej pracy jest analiza stanu 
usług mechanizacyjnych w Polsce w latach 1991-2005. 
 
Materiał źródłowy i metoda badań 
 
Głównymi źródłami danych wykorzystanych w niniejszej pracy były materiały 
GUS oraz raporty z serii Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa, pu-
blikowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.  
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W przypadku analizy struktury placówek usługowych według stopnia ich 
zaangażowania w świadczenie usług mechanizacyjnych w latach 2001-2005 
konieczne było dokonanie szacunków. Począwszy od 2001 r. GUS stosuje 
nowy system rejestracji jednostek usługowych. W związku z tym brak jest 
oficjalnych danych o liczbie jednostek, dla których świadczenie usług me-
chanizacyjnych stanowiło działalność dodatkową. Zmiany liczby tych jedno-
stek oszacowano, przyjmując za podstawę stan z 2000 r. i wyznaczając ich 
stany w latach 2001-2005 proporcjonalnie do wartości sprzedanych usług 
przy zastosowaniu współczynnika korygującego, uwzględniającego tenden-
cje zmian liczby placówek, dla których świadczenie usług mechanizacyjnych 
jest podstawową sferą działalności. 
 
Usługi mechanizacyjne w rolnictwie polskim w okresie transformacji 
ustrojowej 
 
Od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. na polskim rynku usług maszy-
nowych dla rolnictwa nastąpiły istotne zmiany. Zmniejszył się zakres usług 
świadczonych przez głównych do niedawna usługodawców, jakimi były 
spółdzielnie kółek rolniczych. Obecnie, w warunkach silnej konkurencji, na 
rynku usług utrzymały się najbardziej sprawne jednostki tego typu, zdolne do 
rywalizacji z innymi usługodawcami z tej branży. Stopniowo zwiększała się 
ilość i zakres usług świadczonych przez jednostki prywatne. 
  
Sprzedaż usług mechanizacyjnych i transportowych na ogół rosła. Popyt na ten 
rodzaj usług zwiększał się sukcesywnie do 1999 r., kiedy wzrost sprzedaży  
(w cenach stałych), w stosunku do 1991 r., wyniósł 46%. Po spadku w 2000 r. 
wartość sprzedaży wahała się w stosunkowo niewielkich granicach, przy dość 
wyraźnym spadku w 2003 r. (rys. 1). Jednak już w 2004 r. zaznaczył się pewien 
wzrost, spowodowany poprawą koniunktury w rolnictwie. Wartość sprzedanych 
usług (w cenach stałych) była wówczas o 26% wyższa niż w 1991 r. 
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Rys. 1. Sprzedaż usług mechanizacyjnych i transportowych dla rolnictwa indywidu-
alnego (ceny stałe z 2000 r.) 

Fig. 1. Selling of mechanization and transport services for the farmers (fixed prices 
of 2000) 
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Usługi mechanizacyjne mają największy udział w strukturze rzeczowej usług 
dla rolnictwa indywidualnego. W 2004 r. stanowiły one 27,4% ogółu usług 
zakupionych przez gospodarstwa indywidualne. W ich strukturze dominuje 
zbiór roślin (w tym usługi kombajnowe). Usługi remontowe stanowiły 24,3%, 
w tym naprawy maszyn 19,8%.  
 
Wydatki na usługi stanowiły w 2004 r. średnio 23% pieniężnych wydatków 
produkcyjnych ponoszonych w badanych przez IERiGŻ gospodarstwach 
rolnych, prowadzących rachunkowość rolną. Z tego na usługi mechaniza-
cyjne i transportowe przypadło 8,8%, a na usługi remontowe 5,6%. Według 
szacunków IERiGŻ z usług mechanizacyjnych korzysta około 2/3 rolników 
indywidualnych, w tym 60% z usług kombajnowych, głównie przy zbiorze 
zbóż, 30% z usług chemizacyjnych i 20% z usług przy pracach uprawowych.  
 
Usługami mechanizacyjnymi zajmują się obecnie przedsiębiorstwa usługowe 
i sami rolnicy. Liczba zarejestrowanych oficjalnie w urzędach skarbowych 
podmiotów gospodarczych zajmujących się świadczeniem usług mechani-
zacyjnych na ogół rośnie (rys. 2). 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Li
cz

ba
 je

dn
os

te
k,

 ty
s.

Działalność podstawowa Działalność dodatkowa

 
Rys. 2. Placówki usługowe w Polsce w latach 1993-2004 wg stopnia zaan-

gażowania w działalność mechanizacyjną 
Fig. 2. Service agencies in Poland within 1993-2004 according to the level  

of engagement in form of mechanization activities 
 

W 1993 r. zarejestrowanych było łącznie 9407 takich jednostek, a w 2000 r. 
już 15834. Dla znacznej ich części świadczenie usług mechanizacyjnych  
i transportowych stanowiło działalność dodatkową, o drugoplanowym zna-
czeniu. Wzrost dotyczył przede wszystkim tych właśnie podmiotów.  
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W latach 1993-2000 liczba jednostek, dla których świadczenie usług mecha-
nizacyjnych stanowiło działalność dodatkową zwiększyła się o 163%, zaś 
udział procentowy w stosunku do ogółu podmiotów gospodarczych zaanga-
żowanych w świadczenie usług mechanizacyjnych wzrósł z 23,2% do 
41,3%. Dane za lata 2001-2005 odnośnie tych jednostek na rysunku 2 są 
szacunkowe. Spadek liczby placówek usług mechanizacyjnych w 2004 r. o 
7% był wynikiem objęcia tych usług VAT, utratą przez rolników prowadzą-
cych dodatkową działalność gospodarczą praw do ubezpieczenia w KRUS, 
a także dużym wzrostem cen maszyn i paliw wykorzystywanych w działalno-
ści usługowej. Można przypuszczać, że nastąpił wówczas wzrost szarej 
strefy w sferze usług mechanizacyjnych. 
 
Zmieniała się struktura jednostek świadczących usługi mechanizacyjne wg 
ich statusu prawnego (rys. 3). 
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Rys. 3. Jednostki, dla których świadczenie rolniczych usług mechanizacyj-

nych jest działalnością podstawową, wg statusu prawnego 
Fig. 3. Agencies, the basic activity form of which are mechanization services 

rendered to the farmers - according to legal status 
 

 
Stopniowo zmniejszała się liczba zarejestrowanych osób prawnych. Rosła 
natomiast liczba i udział procentowy placówek usług  mechanizacyjnych 
prowadzonych przez osoby fizyczne. W 1993 r. było ich 4776, co stanowiło 
50,8% ogółu zarejestrowanych podmiotów gospodarczych zaangażowanych 
w świadczenie usług mechanizacyjnych. Ich udział w grupie jednostek, dla 
których świadczenie usług mechanizacyjnych było podstawowym rodzajem 
działalności, wynosił 49,9%, zaś w grupie jednostek, dla których świadczenie 
usług mechanizacyjnych było działalnością dodatkową - 53,7%. W 2005 r. 
placówki takie stanowiły 69,6% zarejestrowanych podmiotów gospodar-
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czych, dla których świadczenie usług mechanizacyjnych było podstawowym 
rodzajem działalności. W 2000 r. ich udział w grupie jednostek, dla których 
świadczenie usług mechanizacyjnych było działalnością dodatkową wynosił 
84,9%.  
 
Liczba placówek prowadzonych przez osoby prawne, dla których świadcze-
nie usług mechanizacyjnych stanowiło działalność podstawową, zmniejszyła 
się w latach 1993-2005 z 3619 do 2936, czyli o 18,9%. Spadek dotyczył 
także jednostek, dla których usługi mechanizacyjne stanowiły działalnością 
dodatkową. Wśród funkcjonujących w 2000 r. 3058 zakładów usługowych 
osób prawnych, dla których usługi mechanizacyjne były działalnością pod-
stawową, 41% stanowiły spółdzielnie, 30% - spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością lub inne, a 27% miało formę samorządu gospodarczego lub za-
wodowego. Działalność usługową z tego zakresu prowadziło też 31 przed-
siębiorstw państwowych i 19 komunalnych, a w pojedynczych przypadkach: 
stowarzyszenia, samorząd terytorialny, fundacja i związek zawodowy [Kle-
mentowski 2001].   
 
W czerwcu 2001 r. jedna placówka świadcząca usługi mechanizacyjne przy-
padała przeciętnie na 3,5 wsi oraz na 130 rolników gospodarujących na 
prawie 1200 ha użytków rolnych [Klementowski 2001]. Średnio w gminie 
było 5 punktów usług mechanizacyjnych. 
 
Placówki, dla których świadczenie usług mechanizacyjnych jest działalno-
ścią podstawową, są to w większości firmy małe. W połowie 2005 r. 90,3%  
z nich zatrudniało do 9 osób. Tylko 8,6% tych firm zatrudniało 10-49 osób,  
a jedynie 1,1% od 50 osób wzwyż. Są to w 99,4% firmy prywatne. 
Nasycenie placówek w poszczególnych województwach, mierzone areałem 
przypadających na nie użytków rolnych, jest silnie zróżnicowane. Najwięk-
sze jest ono w województwach śląskim, małopolskim, kujawsko-pomorskim  
i mazowieckim, gdzie wynosi do 1,5 tys. ha na jedną placówkę. Największe 
rejony obsługi (2,7-4,6 tys. ha na jedną placówkę) występują w woje-
wództwach zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim [Kle-
mentowski 2005].   
 
Dynamika wzrostu cen usług mechanizacyjnych i transportowych do 1995 r. 
kształtowała się nieco poniżej inflacji. Począwszy od 1996 r. wzrost cen 
usług mechanizacyjnych i transportowych był większy od wzrostu cen towa-
rów i usług. Spowodowało to pewien regres popytu na te usługi, na co wpływ 
miała dodatkowo występująca się już od 1997 r. dekoniunktura w rolnictwie.  
 
W sumie, w zakresie usług dla rolnictwa obserwuje się stopniowe przecho-
dzenie od rynku usługodawcy do rynku usługobiorcy. Nadal wzrasta rola i 
znaczenie usług mechanizacyjnych i transportowych świadczonych przez 
prywatne i spółkowe przedsiębiorstwa usługowe oraz przez sieć nieformal-
nych punktów usług mechanizacyjnych i transportowych. Wielu właścicieli 
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małych gospodarstw, posiadających samochody ciężarowe, kombajny zbo-
żowe, ładowarki i inne maszyny, prowadzi usługi transportowe i mechaniza-
cyjne systematycznie lub sporadycznie w okresie zwiększonego popytu. 
Najliczniejsze są jednak usługi sąsiedzkie i w zespołach po kilku rolników. 
 
W powyższym omówieniu nie uwzględniono nieformalnych usług świadczo-
nych na różnych zasadach, mniej lub bardziej regularnie, przez rolników 
posiadających odpowiedni sprzęt. Liczba tego rodzaju usługodawców kilku-
nastokrotnie przewyższa liczbę formalnie działających jednostek świadczą-
cych usługi mechanizacyjne.  
 
Z czasem podjęto próby nadania tej formie usług sąsiedzkich - świadczo-
nych na zasadzie wymiany (maszyna za maszynę), odrobku bądź za zapłatę 
- form bardziej zorganizowanych.   
 
W warunkach dużego rozdrobnienia gospodarstw indywidualnych w Polsce 
największe nadzieje wiąże się z formą użytkowania, której istota polega na 
organizacji współpracy pomiędzy rolnikami posiadającymi ciągniki i komple-
mentarnymi wobec siebie pod względem wyposażenia w maszyny. Zaletą tej 
formy jest zachowanie indywidualnej własności maszyn przez rolników, któ-
rzy świadcząc sobie usługi na zasadzie wzajemności mogą te maszyny le-
piej wykorzystać, obniżając tym samym koszty eksploatacji, a jednocześnie 
zapewnić pełniejsze zmechanizowanie prac w gospodarstwach bez dodat-
kowych inwestycji.  
 
W 1991 r. powstały z inicjatywy Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elek-
tryfikacji Rolnictwa (IBMER) pierwsze eksperymentalne kółka maszynowe  
w Drobinie (woj. mazowieckie) i Sielinku (woj. wielkopolskie). W następnych 
latach założono kolejne kółka maszynowe, w innych regionach Polski. Ich 
organizację podjęły Ośrodki Doradztwa Rolniczego w poszczególnych wo-
jewództwach. Zorganizowały one na swoim terenie szkolenia, na których 
wykładowcami byli pracownicy IBMER. W upowszechnianiu wiedzy na temat 
kółek maszynowych znacznej pomocy udzielili pracownicy DG Agroprogress 
International z Bonn oraz KTBL z Darmstadt. Partnerzy z tych instytucji 
uczestniczyli w 1995 r. w projekcie zleconym przez oddział FAPA w Suwał-
kach, którego celem było wdrożenie kółek maszynowych w pięciu woje-
wództwach Polski północno-wschodniej. Głównym wykonawcą projektu był 
Zakład Ekonomiki i Eksploatacji Maszyn Rolniczych IBMER. W 1998 r. zare-
jestrowanych było 14 kółek maszynowych. 
 
IBMER opracował też około 20 broszur i książek informujących o zasadach 
organizacji i funkcjonowania kółek maszynowych. Publikowane jest corocz-
nie zestawienie kosztów eksploatacji i innych wskaźników dla około 160 ro-
dzajów środków mechanizacji rolnictwa [Muzalewski 2005]. Wskaźniki te 
stanowią pomoc przy sporządzaniu cenników usług mechanizacyjnych.   
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Wybór najbardziej odpowiedniej formy usług mechanizacyjnych powinien 
uwzględniać zarówno specyfikę regionalną, jak też warunki i możliwości po-
szczególnych gospodarstw. W przypadku gospodarstw o dużej skali produk-
cji, odczuwających brak siły roboczej, odpowiednią formą są usługi świad-
czone przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa (prywatne lub spółdziel-
cze). Pozwalają one na uzyskanie w tych gospodarstwach poziomu produk-
cji gwarantującego wysoką efektywność nakładów.  
 
W gospodarstwach o mniejszej skali produkcji, dysponujących nadwyżkami 
siły roboczej oraz ciągnikami z ograniczonym zestawem maszyn i narzędzi 
towarzyszących, bardziej odpowiednia jest forma wzajemnych usług maszy-
nowych, gwarantująca wymagany poziom mechanizacji prac przy zaangażo-
waniu własnej siły roboczej i jednoczesnej poprawie wykorzystania sprzętu 
oraz zmniejszeniu kosztów jego eksploatacji.  
 
Celowe jest wykorzystanie doświadczeń zagranicznych w dziedzinie mię-
dzysąsiedzkich form użytkowania maszyn, jednak z uwzględnieniem istnie-
jących różnic, między innymi w stanie infrastruktury. 
 
Podsumowanie 
 
Analiza zmian zachodzących w sferze usług mechanizacyjnych w Polsce 
wykazała, że: 

• w latach 1991-2004 wzrost wartości sprzedaży usług mechanizacyjnych 
wyniósł 26%, 

• liczba zarejestrowanych placówek świadczących usługi mechanizacyjne 
w latach 1993-2005 wzrosła o ok. 58%, 

• objęcie usług mechanizacyjnych VAT oraz utrata przez rolników prowa-
dzących dodatkową działalność gospodarczą praw do ubezpieczenia  
w KRUS spowodowały w 2004 r. spadek liczby placówek usług mechani-
zacyjnych o 7%, 

• placówki prowadzone przez osoby fizyczne stanowiły w 1993 r. 49,9%,  
a w 2005 r. 69,6% ogółu zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 
dla których świadczenie usług mechanizacyjnych było podstawowym ro-
dzajem działalności, 

• dynamika wzrostu cen usług mechanizacyjnych i transportowych do 
1995 r. kształtowała się nieco poniżej, a począwszy od 1996 r. - na ogół 
powyżej inflacji. 
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