
 
UMOWA O POMOCY PRZY ZBIORACH – WZÓR 

 
W dniu ………………………… w ……………………………………  
pomiędzy: 
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Rolnikiem 
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Pomocnikiem rolnika, 
 
nazywanymi wspólnie Stronami 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. Przedmiot umowy 
1. Strony zgodnie oświadczają, iż na podstawie niniejszej Umowy Pomocnik rolnika          

zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych w          
określonym poniżej miejscu i czasie, a Rolnik zobowiązuje się do zapłaty           
umówionego w Umowie wynagrodzenia za świadczoną pomoc. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż świadczenie pomocy na podstawie niniejszej Umowy          
nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

 
§ 2. Obowiązki Pomocnika rolnika 

1. Pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach …………….          
w gospodarstwie rolnym należącym do Rolnika, położonym w ……………… w          
okresie od …………. do ………….... 

2. Pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pomocy na podstawie niniejszej          
Umowy osobiście. 

3. W ramach pomocy przy zbiorach Pomocnik rolnika zobowiązuje się do wykonywania           
następujących prac: 

- zbierania …………………………..; 
- usuwania zbędnych części roślin;  
- klasyfikowania lub sortowania zerwanych lub zebranych ……………. lub        

wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie ……………..        
do transportu, przechowywania lub sprzedaży bądź związanych z        
pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów. 

 
§ 3. Obowiązki Rolnika 

1. Rolnik zobowiązuje się do wypłaty na rzecz Pomocnika rolnika wynagrodzenia w           
wysokości ……………….. 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Pomocnikowi rolnika w formie ………………….. 
3. Rolnik zobowiązuje się do zapewnienia Pomocnikowi rolnika wszystkich narzędzi,         

jakie niezbędne są do skutecznego wykonywania obowiązków wynikających z         
niniejszej umowy. 

 



§ 4. Prawo do wypowiedzenia 
1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy. 
2. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy powoduje rozwiązanie Umowy z         

dniem wypowiedzenia. 
 

§ 5. Oświadczenie 
Pomocnik rolnika oświadcza, iż do dnia zawarcia niniejszej Umowy świadczył pomoc przy            
zbiorach przez ……………. dni w bieżącym roku kalendarzowym. 
 

§ 6. Postanowienia końcowe 
1. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla          

każdej ze Stron umowy. 
2. Zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdą właściwe         

przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz przepisy Kodeksu         
cywilnego. 

 
 
 
Podpisy Stron: 
 
 
……………………………..                                                                …………………………….. 
Rolnik Pomocnik rolnika 
 
 


