
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOTECZNEGO

Szanowni Paf stwo,
\N zwiqzku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepis6w ustawy o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu spotecznym rolnik6w oraz niekt6rych innych ustaw
(Dz' U. 22018 r. poz. 858) rolnicy majq obowiqzek zgloszenia pomocnika, z kt6rym
zostala zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczer{ w KRUS.
Zgtoszenie do ubezpieczeri w KRUS pomocnika oraz optacenie za niego skladek
zapewni pomocnikowi:

do wypadku w gospodarstwie rolnym w zwiqzku z wykonywaniem pzez niego
czynnoSci okreSlonych w umowie o pomocy przy zbiorach,

zbiorach.

Kto mo2e by6 pomocnikiem rotnika?
Pomocnik to petnoletnia osoba Swiadczqca odptatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach
chmielu, owoc6w i warzyw, tytoniu, ziol i ro6lin zielarskich na podstawie umowy
o pomocy przy zbiorach,
Pomocnikiem moZe by6:

zwolniony na podstawie przepis6w szczeg6lnych z obowiqzku posiadania
zezwolenia na pracg.

Umowa o pomocy przy zbiorach

9Tory" o pomocy przy zbiorach powinna by6 zawarla na pismie przed rozpoczgciem
Swiadczenia pomocy. Powinna okre6lac miejsce Swiadczenia pomocy, okres
wykonywania pomocy orazjej zakres
Pomoc przy zbiorach obejmuie nastepujace czvnno6ci:
1) zbieranie chmielu, owoc6w, warzw, tytoniu, zi6t lub roSlin zielarskich,
2) usuwanie zbgdnych czqsci roSlin,
3) klasyfikowanie lub sortowanie zenrrranych lub zebranych chmielu, owoc6w,

warzyw, tytoniu, zi6t lub ro6lin zielarskich, lub wykonywanie innych czynnoSci
majqcych na. celu przygotowanie wymienionych zbior6w db transportu,
przechowywania lub sprzeda?y lub zwiqzanych z pielggnowaniem i poprawq
jakoSci plon6w.

Wykaz produkt6w rolnych, przy zbiorze kt6rych pomoc Swiadczon a przez pomocnika
moze byd wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach dostqpny bgdzie
na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.t<rus.gov.pt.
Lqczny czas Swiadczenia prTez pomocnika pomocy na podstawie zawartych um6w(jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami; nie moze pr."k-"=y8 too oniw danym roku kalendarzowym. Przed zawarciem umowy roinik powinien uzyska6
od pomocnika o5wiadczenie o liczbie dni Swiadczenia "pomory, 

w danym rokukalendarzovvym, na podstawie um6w zawartych z innymi rolnikami. 
'



Zakres obowiqzkowych ub_ezpieczef pomocnika rornika w KRusiwysoko5d skNadef na te ubezpieczenia:
1' Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 

. i macierzyfiskie w zakresie
;liil i:l;iy#j 

do jed n orazoweso odszkodo*"n i. 
. 
i' 6i',iru wypad ku przy

obowiqzek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonegow umowie o.pomocy pny zbior.actr lako ;;; rozpoczgcia swiioczenia pomocy,a je6li taki dzieh nie 2ostahie wskazairv 
"n"*,qzer 

uueip.i;;;i;powstaje od dniazawarcia rrolvr a ustaje o1j.ni, fu;Gprjilsgo po dniu, w kt6rym pomocnik
:?3ffif,r,:*. 

swiadczenia pomocv wvronvwaG i"' poJrrJwie 
'zawartel 

umowy
2. Ubezpieczenie zdrowotne

obowiqzek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dniazgfoszenia do ubezpieczenia w.trybii d"piro*. g r.b;;&c!eniu spoNecznym
.fl'[,lrX1. 

a ustaje z dniem rozwiEiinL i* ;rusa6niqcia-ffi;*y- o pomocy przy
Waine

:#:f;;[#"j?l? 
mo2liwo6ci zgloszenia do ubezpieczenia zdrowotnego czfonk6w

szczeg6Nowy spos6b ustalania wymiaru skladki dziennej na ubezpieczeniewypadkowe, chorobowe i macierzyhsliie oraz t"n"L z wyliczonq wysoko6;ciq sktadekdziennych oraz wysokosciq skNadki.11y!_erpieczenie zdrowotne.r,i ouny, miesiqcudostgpna jest na stronie internetowej KRUS.
Termin platno6ci skladek
skladki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzy6skie orazna ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiqc, rolnikzobowiqzany jest opraci6 w terminie do 1s dnia nastepnego miesiqca.

UWAGA

Rolnik jest zobowiqzany zgrosi6 pomocnika do ubezpieczefi w KRUS w ciqgu7 dni od dnia zawarcia umlwy o pomocy przy zbiorach, recz nie p6zniej niz przeduplywem okresu na kt6ry zawartazostala ti rimowa
Rolnik jest zobowiqzany do samodzigF"go wyliczenia skladek i ich terminowegooplacenia, bez wezwania ze strony KRUS. 

"

Zgloszenie pomocnika do ubezpieczef dokonuje sig na opracowanych przez KRUSformularzach zgloszeniowych, dostgpnych i^ sironie 
'interneto'we; 

Kasy orazw jednostkach organizacyjnych KRUS.
Formularz zgloszeniowy mo2na zNo2yc w KRUS osobiscie, przesla6 do KRUSza po6rednictwem oqeratora pocztowego, a tak2e za posrednictrruem elektronicznejskrzynki podawczej epUAp.

szczegolowe informacie w zakresie obeimowania ubezpieczeniami w KRIJS pomocnikarolnika dostgpne sq na stronie internetowei Kasy wvia,iii6rt w tyi iixresie"udzietajq r6wnieziednostki organizacyine KRUS wlasclwe q( mrilita potoienia joipii"rrt*" rotnego,w kt6rym pomocnik 1wiadczy pomoc, Baza teleaaresoia'jednostek;;;Ap;, jest na stronieinternetowejKRUS.



Zalqcznikdo ULOTKI

Do dokonania zgroszenia *ruzq im
. drukizgfoszentowe w postaci pdf . ZGLOSZENTE I ZALACZNTK

(p rzys otowany sr6wnie :, 11::f !33Jl [, g, p fj1::lryl ia et e ktron icznie)- skorosryr Excet zawieSjecr lai65zeuti"i- il[AtiNt"l( 
-

. do pobrania ze strony int*n"ioweixiils: wrnnor*rus.;;;:;i.
Przed wypelnieniem j:rufg.ry zgtoszeniowy_c! 

l?!"ZV zapoznad sigz TNFORMACJ{ O pRzEp-rsAct{ J --F--!lsv v'



Wysoko5d skladek na ubezpieczenia pomocnika
za maj 201,8 r.

ROD ZAJ  SKLADEK
Ubezpieczenie wypadkowe, 

"horoboG 
i

maclezyfiskie Ubezpieczenie zdrowotne

SKLADKA DZIENNA $KtADt(A MTESTECZNA

Wysoko5d sktadki

142,A0 a
12,00 zI
14,40 z+

16,00 zl
18,00 zl


