
          

 

UMOWA 

O POMOCY PRZY ZBIORACH 

 

Zawarta w dniu.......2018 r. w ………… pomiędzy: 

.....................................................................................................................................  

zwanym/ą dalej „Rolnikiem”,  

a  

………………………………………………………………………………………………… 

Zwanym/ą dalej „Pomocnikiem rolnika”, 

zwanych dalej Stronami. 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.), Strony zawierają umowę o następującej 

treści: 

§ 1 

OŚWIADCZENIE 

Pomocnik rolnika niniejszym oświadcza, że do dnia zawarcia niniejszej umowy                 

świadczył pomoc przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, 

na podstawie umów o pomocy przy zbiorach przez ….. dni w obecnym roku 

kalendarzowym.1    

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Na podstawie niniejszej umowy Rolnik powierza a Pomocnik rolnika przyjmuje do 

wykonania czynności polegające na pomocy Rolnikowi przy zbiorach następujących 

produktów rolnych: 

1) chmielu, 

2) owoców, 

3) warzyw, 

4) tytoniu, 

5) ziół, 

6) roślin zielarskich.2    

2.  W ramach pomocy przy zbiorach produktów rolnych, o których mowa w ust. 1, Pomocnik 

rolnika będzie wykonywał czynności polegające na: 

1) zbieraniu produktów rolnych, 

2) usuwaniu zbędnych części roślin, 

3) klasyfikowaniu lub sortowaniu zerwanych lub zebranych produktów rolnych, 

4) przygotowaniu produktów rolnych do transportu, przechowywania lub sprzedaży,  

5) pielęgnowaniu i poprawie jakości plonów produktów rolnych.3  

 

§ 3 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Rolnik zobowiązuje się do zapewnienia Pomocnikowi rolnika odpowiednich narzędzi 

niezbędnych do świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych. 

                                                 
1 Łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych nie może być dłuższy niż 180 dni w roku 

kalendarzowym. 
2 Niepotrzebne należy skreślić lub określić konkretny rodzaj owocu, warzywa, zioła albo rośliny zielarskiej. 
3 Zakres czynności, które będzie wykonywał Pomocnik rolnika może być odmiennie określony, jednakże musi 

się mieścić w zakresie czynności określonym w art. 91a ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
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2. Pomocnik rolnika zobowiązuje się do osobistego świadczenia pomocy przy zbiorach 

produktów rolnych.   

 

§ 4 

OKRES I MIEJSCE ŚWIADCZENIA POMOCY 

1. Pomoc przy zbiorach będzie wykonywana na terenie gospodarstwa rolnego Rolnika 

położonego w ………. 

2. Pomoc przy zbiorach będzie wykonywana w okresie od dnia …….. do dnia ……… 

3. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. Umowa ulega 

rozwiązaniu z upływem dnia, w którym została wypowiedziana.  

   

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

Z tytułu świadczenia na rzecz Rolnika pomocy przy zbiorach Pomocnikowi rolnika 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……… zł. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności 

przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.     

z  2017 r. poz. 2336 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).  

2.  Strony zobowiązują się do polubownego rozwiazywania sporów wynikłych na tle realizacji 

niniejszej umowy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozwiązywane 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Rolnika. 

3.  Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

zmiany.  

4.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej      

ze Stron. 

 

                  

           Rolnik                          Pomocnik rolnika  

 

 

…………………….…..      ………………..………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


