KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁ ECZNEGO
Szanowni Pa ń stwo,
W zwi ązki.i z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy maj ą obowi ązek zg łoszenia pomocnika, z którym
została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpiecze ń w KRUS.
Zgłoszenie do ubezpiecze ń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek
zapewni pomocnikowi:
prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby dosz ło
do wypadku w gospodarstwie rolnym w zwi ązku z wykonywaniem przez niego
czynno ści okre ś lonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy
zbiorach.
Kto może być pomocnikiem rolnika?

Pomocnik to pełnoletnia osoba świadczą ca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach
chmielu, owoców i warzyw. tytoniu, zió ł il ro ś lin zielarskich na podstawie umowy
o pomocy przy zbiorach.
Pomocnikiem może być :
obywatel Polski,
cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy te ż
zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowi ązku posiadania
zezwolenia na prac ę .
Umowa o pomocy przy zbiorach

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna by ć zawarta na pi ś mie przed rozpocz ęciem
świadczenia pomocy. Powinna okre ś la ć miejsce świadczenia pomocy, okres
wykonywania pomocy oraz jej zakres.
Pomoc przy zbiorach obeimuie następuiace czynno ś ci:
1) zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, zió ł lub ro ś lin zielarskich,
2) usuwanie zb ędnych części ro ś lin,
3) klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców,
warzyw. tytoniu, zió ł lub ro ś lin zielarskich, lub wykonywanie innych czynno ś ci
maj ą cych na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu,
przechowywania lub sprzeda ży lub zwi ązanych z piel ęgnowaniem i poprawą
jakości plonów.
Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których pomoc świadczona przez pomocnika
może być wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach dostę pny b ędzie
na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.goy.pl .
Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów
(jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni
w danym roku kalendarzowym. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyska ć
od pomocnika o świadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy. w danym roku
kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

Zakres obowi ązkowych ubezpiecze ń pomocnika rolnika w KRUS
i wysoko ść skł adek na te ubezpieczenia:
1. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzy ńskie w zakresie
ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytu łu wypadku przy
pracy rolniczej.
Obowi ą zek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego
w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzie ń rozpoczęcia świadczenia pomocy.
a je ś li taki dzie ń nie zostanie wskazany obowi ązek ubezpieczenia powstaje od dnia
zawarcia umowy, a ustaje od dnia nast ę puj ą cego po dniu, w którym pomocnik
zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy
z rolnikiem.
2. Ubezpieczenie zdrowotne
Obowi ązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia
zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu spo łecznym
rolników, a ustaje z dniem rozwi ązania lub wyga ś ni ęcia umowy o pomocy przy
zbiorach.
Waż ne
Przepisy nie daj ą możliwo ś ci zg łoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego cz łonków
rodziny pomocnika.
Szczegółowy sposób ustalania wymiaru sk ładki dziennej na ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzy ń skie oraz tabela z wyliczon ą wysoko ści ą składek
dziennych oraz wysoko ś ci ą składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesi ącu
dostę pna jest na stronie internetowej KRUS.
Termin płatnoś ci składek
Składki na ubezpieczenie wypadkowe. chorobowe i macierzy ń skie oraz
na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesi ą c, rolnik
zobowi ązany jest opłaci ć w terminie do 15 dnia nastę pnego miesi ą ca.

UWAGA
Rolnik jest zobowi ązany zgłosi ć pomocnika do ubezpiecze ń w KRUS w ci ągu
7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach, lecz nie pó ź niej ni ż przed
upływem okresu na który zawarta została ta umowa.
Rolnik jest zobowi ązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego
opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS.
Zgłoszenie pomocnika do ubezpiecze ń dokonuje si ę na opracowanych przez KRUS
formularzach zg łoszeniowych, dost ępnych na stronie internetowej Kasy oraz
w jednostkach organizacyjnych KRUS.
Formularz zg łoszeniowy mo ż na złożyć w KRUS osobi ście, przesłać do KRUS
za poś rednictwem operatora pocztowego, a tak że za poś rednictwem elektronicznej
skrzynki podawczej ePUAP.
Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w KRUS pomocnika
rolnika dost ępne są na stronie internetowej Kasy. Wyja śnień w tym zakresie udzielaj ą również
jednostki organizacyjne KRUS w łaściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego,
w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dost ępna jest na stronie
internetowej KRUS.

Wysokość składek na ubezpieczenia pomocnika
za maj 2018 r.
RODZA J
Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i
macierzy ń skie
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SK Ł ADEK
Ubezpieczenie zdrowotne
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