UMOWA O POMOCY PRZY ZBIORACH

.......................................................
(pieczęć nagłówkowa Rolnika)
.......................................................
(miejscowość i data)

zawarta w ....................... w dniu ........................................ pomiędzy:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Rolnikiem
a
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
zwanym dalej Pomocnikiem o treści następującej:
§1
Strony zawieraj umowę o pomocy przy zbiorach w rozumieniu art. 91 a Ustawa o
ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 roku ( Dz.U. z 2017 r.
poz.
23336
oraz
z
2018
poz.
650
z
poź.
zmianami)
w
......................................................................................... (miejsce wykonywania pracy) na
okres……………………………………………........................................................................
w...............................wymiarze czasu pracy...................................……….przy pracach(y):
1) zbieraniu:…………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………….*;
2) usuwanie zbędnych części roślin………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...….*;
3)klasyfikowanie
lub
sortowanie
zerwanych
lub
zebranych……………………………………………………………………………………….....*;
4) wykonywanie czynności mających na celu przygotowanie w/w wymienionych zbiorów
do transportu, przechowywania, sprzedaży*;
5) prac związanych z pielęgnowaniem i poprawą, jakości plonów……………………………*
( określ bliżej rodzaj czynności).
§2
1.Pomocnik obowiązany jest zgłosić się do pomocy w dniu.................................................
2.Pomocnik zobowiązany jest do osobistego świadczyć pomocy przy zbiorach.
3.Rolnik zobowiązany jest do zapewnienia Pomocnikowi odpowiednich narzędzi
niezbędnych do świadczenia pomocy przy zbiorach ,

§3
W czasie trwania niniejszej umowy Pomocnik będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne w
następujący sposób:
1) …………………………………..............................................złotych za godzinę pracy*
2) ………………………………………………………………..……….. złotych miesięcznie*
3) …………................złotych za ,……………………………………………. ( np. łubiankę)*
Płatne do …………………………………………………………………………………………….
§4
1.Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem
…………… okresu wypowiedzenia;
2.Umowa ulega rozwiązaniu w terminie okrelsonym w § 1 lub końcem okresu
wypowiedzenia przewidzanego w § 4 pkt. 1.
§5
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej z umawiających się stron.

Rolnik
........................................

Pomocnik
.....................................

* niepotrzebne skreślić
Załącznik:
- oświadczenie pomocnika o liczbie dni świadczonej pomocy przy zbiorach na podstawie
umów o pomocy przy zbiorach z innymi rolnikami.

Miejscowość ………………. Dnia......………..
Oświadczenie Pomocnika o liczbie dni świadczonej pomocy przy zbiorach na
podstawie umów o pomocy przy zbiorach z innymi rolnikami w …………. roku.

Dane Pomocnika:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Niniejszym oświadczam, że w …………. Roku kalendarzowym łącznie
świadczyłem/nieswiadczyłem pomocy przy zbiorach u innych rolników w liczbie ……….
Dni na podstawie umowy o świadczeniepomocy przy zbiorach*

………………………………….
Data i Podpis Pomocnika

