
           Gryfino, dnia .............................. r. 
.................................................................... 
 ( imię i nazwisko Wnioskodawcy ) 
……………………………………................  
(adres zamieszkania ) 
.................................................................... 
 (Nr telefonu) 
 

Burmistrz Miasta i Gminy   
                         Gryfino 

 
WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę 
w indywidualnym gospodarstwie rolnym 

 
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w indywidualnym 
gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości …........................., przy ul..........................  
(Nr ewid. działki..…......... obręb …................) o pow. ……....... ha, prowadzonym przez 
…….............…................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 
celem przedłożenia w zakładzie pracy, w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r.  
o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy 
(Dz. U. Nr 54, poz. 310)*: 

• w okresie od dnia …................................ do dnia …...................................... prowadziłem/am 
indywidualne gospodarstwo rolne lub/i pracowałem w takim gospodarstwie prowadzonym 
przez współmałżonka, 

• w okresie od dnia …................................ do dnia ….................................. przed dniem 1 stycznia 
1983 r. pracowałem/am po ukończeniu 16-go roku życia  
w gospodarstwie rolnym przez rodziców lub teściów, w okresie poprzedzającym objęcie 
przeze mnie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze 
współmałżonkiem, 

• w okresie od dnia …............................. do dnia …............................. po dniu  
31 grudnia 1982 r. pracowałem/am w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze 
domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych 
i członków ich rodzin. 

Do wniosku załączam: 
1. Oświadczenie o braku dokumentów. 
2. Zeznania dwóch świadków. 
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie/istnienie gospodarstwa rolnego w latach objętych 
wnioskiem. 
4. Potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie i w okresie objętym wnioskiem. 
5. Inne dokumenty .................................................................................................................................. 
Wydanie zaświadczenia zwolnione jest z pobrania opłaty skarbowej. 
 

…………....……........…………………..............… 
                                                                                     podpis Wnioskodawcy 

 
 zaświadczenie odbiorę osobiście 
 proszę o przesłanie zaświadczenia pocztą na adres …................................................................................ 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z siedzibą w Gryfinie  przy ul. 1 Maja 16 zawartych w złożonym przeze mnie wniosku i załącznikach do 
niego dla potrzeb wydania zaświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
 

…………....……........…………………..............… 
                                                                                                                 podpis Wnioskodawcy 
*właściwe zaznacz 


