OŚWIADCZENIE ROLNIKA
o przysługującym prawie do wydłużonego okresu świadczenia pomocy przy zbiorach
przez pomocników rolnika będących obywatelami Ukrainy
Objaśnienia do formularza
Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI czarnym lub niebieskim kolorem
Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Informacjami o przepisach na str. 2

I. DANE ROLNIKA

1. Imię

2. Nazwisko

3. PESEL

4. Adres zamieszkania rolnika (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta)

II. DANE POMOCNIKÓW ROLNIKA
1.1 Imię

1.2 Nazwisko

-

1.3 Data ZGŁOSZENIA (dd-mm-rrrr)

1.

1.4 PESEL (jeśli został nadany)

2.1 Imię

-

1.5 Data urodzenia

2.2 Nazwisko

-

2.3 Data ZGŁOSZENIA (dd-mm-rrrr)

2.

2.4 PESEL (jeśli został nadany)

3.1 Imię

-

2.5 Data urodzenia

3.2 Nazwisko

-

3.3 Data ZGŁOSZENIA (dd-mm-rrrr)

3.

3.4 PESEL (jeśli został nadany)

4.1 Imię

-

3.5 Data urodzenia

4.2 Nazwisko

-

4.3 Data ZGŁOSZENIA (dd-mm-rrrr)

4.

4.4 PESEL (jeśli został nadany)

5.1 Imię

-

4.5 Data urodzenia

5.2 Nazwisko

-

5.3 Data ZGŁOSZENIA (dd-mm-rrrr)

5.

5.4 PESEL (jeśli został nadany)

-

5.5 Data urodzenia

III. OŚWIADCZENIE ROLNIKA
Oświadczam, że:
1. zapoznałam/em się z przepisami zamieszczonymi w niniejszym Oświadczeniu w części Informacje o przepisach
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2.

3.

pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Polski, którzy zostali wskazani w Oświadczeniu rolnika w części DANE
POMOCNIKÓW ROLNIKA, uznawany jest za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
powyższe dane zostały podane zgodnie z prawdą i świadoma/y jestem odpowiedzialności z art. 233 § 1
w zw. z § 6 ustawy Kodeks karny, zgodnie z którym, kto składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Zobowiązuje się do poinformowania KRUS o wszelkich zmianach mających wpływ na ubezpieczenie pomocnika
rolnika w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia, w tym w szczególności o utracie przez ww. pomocników rolnika
prawa do legalnego pobytu na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. o ich wyjeździe z terytorium
Polski na okres powyżej 1 miesiąca.

IV. DATA I PODPIS ROLNIKA
-

(dd-mm-rrrr)

Czytelny podpis rolnika

Informacje o przepisach
Z art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) wynika,
że obywatelowi Ukrainy przysługuje prawo do wydłużonego, w stosunku do obecnie
obowiązującego (180 dni w danym roku kalendarzowym) czasu świadczenia pomocy przy
zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umów o pomocy
przy zbiorach, na okres jego legalnego pobytu na terytorium Polski uznawanego na podstawie
art. 2 ust. 1 tej ustawy, co oznacza, że pomocnik rolnika, którego dotyczy niniejsze oświadczenie,
powinien spełniać łącznie następujące warunki:
•
•

•

posiada obywatelstwo Ukrainy lub jest małżonkiem obywatela Ukrainy, który nie posiada
obywatelstwa ukraińskiego i nie jest obywatelem polskim,
przybył legalnie na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
w okresie od 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu (które zostanie wydane
w przyszłości) i zadeklarował zamiar pozostania na terytorium Polski,
nie posiada zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniając ej,
zgody na pobyt tolerowany i nie złożył w Polsce wniosku o udzielenie ochrony
międzynarodowej.
Na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy pobyt obywatela Ukrainy uznaje się
za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

UWAGA
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski
na okres powyżej 1 miesiąca skutkuje utratą statusu legalnego pobytu na terytorium Polski,
na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy.

KRUS UD-97/2022_04
strona 2 z 2

