
 

 

 

__________________________________ 

               Miejscowość i data zawarcia umowy 

U M O W A    O    P O M  O C Y    P R Z Y    Z B I O R A C H 

Zawarta pomiędzy rolnikiem:_______________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(Pole uzupełnić danymi rolnika: imię i nazwisko, adres, NIP/PESEL) 

a pomocnikiem rolnika:___________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(Pole uzupełnić danymi pomocnika rolnika: imię i nazwisko, adres, PESEL/data urodzenia, w przypadku 

cudzoziemców – obywatelstwo, nr i seria paszportu) 

1. Pomocnik rolnika zobowiązuje się do osobistego świadczenia pomocy przy zbiorach 

produktów rolnych w określonym miejscu i terminie, zaś rolnik zobowiązuje się do 

wypłaty pomocnikowi rolnika ustalonego wynagrodzenia za pomoc wyświadczoną 

w należącym do rolnika gospodarstwie. 

2. W zakres pomocy przy zbiorach, o której mowa w pkt. 1. będzie wchodzić:_________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(Pole uzupełnić czynnościami, do wykonania których zobowiązuje się pomocnik rolnika: zbieranie produktów 

rolnych (rodzaj produktu), usuwanie zbędnych części roślin, sortowanie, przygotowywanie do transportu lub 

sprzedaży itp. Czynności te muszą być zgodne zakresem określonym w art. 91a ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników.) 

3. Pomoc przy zbiorach ma być świadczona w__________________________________ 
                         (Określić miejsce, w którym będzie wykonywana pomoc) 

w okresie od _________________ do ________________. 
(Określić termin wykonywania pomocy przy zbiorach, nie dłuższy niż 180 dni) 

4. Pomocnik rolnika oświadcza, że w trwającym roku kalendarzowym, do dnia zawarcia 

niniejszej umowy, świadczył pomoc przy zbiorach na podstawie umów o pomocy przy 

zbiorach łącznie przez ______ dni. 



 

 

 

5. Strony umawiają się, że z tytułu świadczonej pomocy pomocnikowi rolnika przysługuje 

następujące wynagrodzenie_____________________________________________. 

6. Rolnik zobowiązuje się zapewnić pomocnikowi wszelkie narzędzia niezbędne do 

wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 2. niniejszej umowy. 

7. Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, obu stronom umowy przysługuje możliwość 

jej wypowiedzenia. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia, 

w którym została wypowiedziana. 

8. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

9. Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

___________________________          ___________________________ 
(Czytelny podpis rolnika)      (Czytelny podpis pomocnika rolnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 


