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З 18 травня 2018 року, відповідно до положень Закону про
внесення змін до Закону про соціальне страхування фермерів та деяких інших законів, фермери зобов’язані реєструвати помічника, з яким було укладено договір про допомогу
при зборі врожаю, з метою його страхування у KRUS.

Основна інформація

Помічник фермера

Помічник фермера – це:
повнолітня особа, яка надає фермеру оплачувану допомогу при зборі хмелю, фруктів та овочів, тютюну,
трав та лікарських рослин на підставі договору про
допомогу при зборі врожаю.
Помічником може бути
громадянин Польщі,
іноземець, який має право працювати на території
Польщі або був звільнений від обов'язку мати дозвіл на роботу відповідно до спеціальних положень.

▶
▶

Договір про допомогу при
зборі врожаю
Договір про допомогу при зборі врожаю повинен бути
укладений у письмовій формі до початку надання допомоги. У ньому слід вказати місце, де надається допомога, тривалість надання допомоги, а також її обсяг.
Допомога при зборі врожаю передбачає наступні дії:
збирання хмелю, фруктів, овочів, тютюну, трав
або лікарських рослин,
▶ усування зайвих частин рослин,

▶

▶

класифікацію чи сортування зірваних або зібраних хмелю, фруктів, овочів, тютюну, трав або лікарських рослин або здійснення інших заходів з
метою підготовки врожаю до транспортування,
зберігання чи продажу, або заходів, пов'язаних з
доглядом та покращенням якості врожаю

Перелік сільськогосподарської продукції, при зборі якої може надаватися допомога, розміщений на
веб-сайті KRUS.
Загальна тривалість допомоги, що надається помічником на підставі укладених договорів (одного або
декількох, з одним або кількома фермерами), не
може перевищувати 180 днів у визначеному календарному році.
Реєстрація помічника у KRUS з метою його страхування та сплата внесків за нього забезпечить помічникові::
▶ право на одноразову компенсацію у разі нещасного випадку на фермі у зв’язку з виконанням
діяльності, зазначеної в договорі про допомогу
при зборі врожаю,
▶ доступ до медичної допомоги під час виконання договору про допомогу при зборі врожаю.

Важливо
Правила не дозволяють реєструвати членів сім'ї
помічників з метою їх медичного страхування.
Детальний спосіб визначення розміру щоденного внеску за страхування від нещасних випадків,
страхування на випадок хвороби, а також страхування у зв'язку з вагітністю та пологами, а також
таблиця із розрахунковою сумою щоденних внесків та розміром внеску за медичне страхування
за даний місяць доступні на вебсайті KRUS.

Термін сплати внесків
Внески за страхування від нещасних випадків, страхування на випадок хвороби, страхування у зв'язку з
вагітністю та пологами, а також медичне страхування,
фермер зобов'язаний сплачувати до 15 числа наступного місяця.

УВАГА
Фермер зобов'язаний зареєструвати помічника з метою його страхування у KRUS протягом
7 днів з дня укладення договору про допомогу
при зборі врожаю, але не пізніше ніж до закінчення періоду, на який укладено цей договір.
Реєстрація помічника з метою його страхування
здійснюється на спеціальних бланках, розроблених KRUS, доступних на вебсайті Каси та в організаційних підрозділах KRUS.
Детальна інформація щодо страхового покриття в KRUS помічника фермера розміщена на
веб-сайті Каси або в організаційних підрозділах
KRUS, відповідно до місця розташування ферми,
де помічник надає допомогу.

COVID–19 рекомендації
Спеціальні рекомендації під час епідемії для працівників на фермі:
▶ Перед початком роботи обов’язково потрібно вимити руки
з милом.
▶ Дотримуйтесь безпечної дистанції від сторонніх осіб та колег
поза робочим місцем (на робочому місці – 1,5 м, за межами
робочого місця рекомендовано 2 м).
▶ Регулярно та ретельно мийте руки з милом та водою згідно
з інструкціями, розміщеними біля умивальника, та дезінфікуйте сухі руки засобом на основі спирту (мін. 60%).
▶ При кашлі чи чханні прикривайте рот і ніс згином ліктя або
носовою хустинкою - якнайшвидше викиньте хустинку в
смітник і вимийте руки.
▶ Намагайтеся не торкатися обличчя, особливо рота, носа та очей.
▶ Докладайте всіх можливих зусиль для того, щоб робочі місця були чистими та гігієнічними, особливо після закінчення
робочого дня (якщо це не поле).
▶ Подбайте про гігієну в місці проживання; миття та дезінфекція
туалетів щонайменше 3 рази на день належить до обов'язків
працівників. Мийні та дезінфекційні засоби надаються
господарем, який здійснює контроль за дотриманням гігієни.
▶ Господар забезпечує прання одягу, постільної білизни тощо;
прання слід здійснювати при температурі не менше 60° C з
додаванням засобу для прання.
▶ Господар забезпечує регулярне (кілька разів на день) прибирання загальних приміщень, з якими співробітники контактують, наприклад, ручки вхідних дверей, поручні, столи,
спинки стільців.
▶ Слід уникати потискання руки, коли ви вітаєтеся з кимось.
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