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Od dnia 18 maja 2018 r. zgodnie z przepisami ustawy
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
oraz niektórych innych ustaw rolnicy mają obowiązek
zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Informacje podstawowe

Pomocnik Rolnika

Pomocnik rolnika to:
pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu,
ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy
przy zbiorach.
Pomocnikiem może być:
obywatel Polski,
cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy
na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie
przepisów szczególnych z obowiązku posiadania
zezwolenia na pracę.

▶
▶

Umowa o pomocy przy zbiorach
Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta
na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy.
Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres
wykonywania pomocy oraz jej zakres.
Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:
▶ zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół
lub roślin zielarskich,
▶ usuwanie zbędnych części roślin,

▶

klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub
roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych
zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą
jakości plonów.

Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których może
być świadczona pomoc dostępny jest na stronie internetowej KRUS.
Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy
na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć
180 dni w danym roku kalendarzowym.
Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz
opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:
▶ prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji
gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym
w związku z wykonywaniem przez niego czynności
określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
▶ dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania
umowy o pomocy przy zbiorach.

Ważne
Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika.
Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki
dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną wysokością
składek dziennych oraz wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu dostępna
jest na stronie internetowej KRUS.

Termin płatności składek
Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne
za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

UWAGA
Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do
ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie
później niż przed upływem okresu, na który zawarta
została ta umowa.
Zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń dokonuje się
na opracowanych przez KRUS formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej Kasy
oraz w jednostkach organizacyjnych KRUS.
Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania
ubezpieczeniami w KRUS pomocnika rolnika dostępne są na stronie internetowej Kasy lub w jednostkach
organizacyjnych KRUS właściwych dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, w którym pomocnik
świadczy pomoc.

COVID–19 zalecenia
Szczególne zalecenia podczas epidemii dla pracowników w gospodarstwie rolnym:
▶ Przed rozpoczęciem pracy, obowiązkowo należy umyć ręce wodą
z mydłem.
▶ Zachować bezpieczną odległość od zewnętrznych rozmówców
i współpracowników poza stanowiskiem pracy (na stanowisku
pracy 1,5 m, poza rekomendowane są 2 m).
▶ Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie
z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
▶ Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do worka/kosza i umyć ręce.
▶ Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa
i oczu.
▶ Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy (jeśli nie jest
to pole).
▶ Należy dbać o higienę w miejscu zakwaterowania; mycie i dezynfekcja toalet – przynajmniej 3 razy dziennie leży po stronie pracowników. Środki do mycia i dezynfekcji zapewnia gospodarz,
który nadzoruje procesy higieniczne.
▶ Gospodarz zapewnia pranie odzieży, pościeli itp.; pranie powinno odbywać się w temperaturze, co najmniej 60° C z dodatkiem
detergentu.
▶ Gospodarz zapewnia regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pracownicy,
np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
▶ Należy unikać powitania poprzez podawanie ręki.
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