
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,  

Wojciecha Skurkiewicza oraz Bogdana Pęka 
na 9. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 kwietnia 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Artura Brzóski oraz 

do Głównego Inspektora Pracy Anny Tomczyk 

Szanowny Panie Prezesie! Szanowna Pani Minister! 
W związku z licznymi problemami rolników w zakresie uzyskiwania i respektowania uprawnień do ob-

sługi kombajnów i pras wysokiego zgniotu zwracamy się do Pana Prezesa i do Pani Minister z następującymi 
pytaniami. 

1. Jakie uprawnienia do obsługi sprzętu zmechanizowanego takiego jak kombajn zbożowy, sieczkarnia, 
ładowacz, ciągnik agregatowany z maszyną itp. musi posiadać rolnik prowadzący własne indywidualne go-
spodarstwo? 

2. Jakie przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień? 
3. Czy osoba wynajęta do pracy maszynami w gospodarstwie musi posiadać uprawnienia na obsługę ma-

szyn, a jeżeli tak, to jakich maszyn to dotyczy i o jakie uprawnienia chodzi? 
4. Czy przed przystąpieniem do pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym osoba wynajęta do pracy 

musi zostać przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a jeżeli tak, to przez kogo i w jakim 
zakresie? Czy osoba przeprowadzająca takie szkolenie musi posiadać jakieś uprawnienia do prowadzenia 
tego typu szkoleń? 

5. Czy podczas tak zwanej pomocy sąsiedzkiej rolnika wykonującego pracę obowiązują inne wymagania 
co do uprawnień do obsługi maszyn rolniczych? 

6. Jakie obowiązki w zakresie BHP podczas pomocy sąsiedzkiej spoczywają na rolniku wykonującym 
pracę, a jakie na rolniku, u którego praca jest wykonywana? 

7. Które instytucje mają prawo do sprawdzania prewencyjnego, czy rolnik indywidualny posiada upraw-
nienia do pracy na przykład kombajnem zbożowym i czy podczas pracy przestrzega zasad BHP? Jaka jest 
podstawa prawna tych kontroli? W jakie dokumenty i przez kogo wydane musi być zaopatrzony kontroler i 
jakie dane te dokumenty muszą zawierać? 

Pragniemy nadmienić, iż sprawa ta była poruszana w poprzedniej kadencji Sejmu przez Wojciecha Szczę-
snego Zarzyckiego, interpelacja nr 15768. 

Uprzejmie dziękujemy za szybką odpowiedź. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Bogdan Pęk 

 
 




