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WNIOSEK

0 wydanie zaswiadczenia potwierdzajqcego prac^

w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Zwracam si^ z prosb^ o wydanie zaswiadczenia potwierdzajqcego prac^ w indywidualnym gospodarstwie
rolnym polozonym w miejscowosci przy ul (Nr ewid.

dzialki

obr^b ) 0 pow ha, prowadzonym przez

(itni; i nazuisko, siopieii pokrewietistws)

celem przedlozenia w zaktadzie pracy, w trybie przepisow ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresdw pracy

w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stazu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310)* t'

□ w okresie od dnia do dnia prowadzitem/am indywidualne
gospodarstwo rolne lub/i pracowalem w takim gospodarstwie prowadzonym przez wspolmalzonka,

□ w okresie od dnia do dnia przed dniem 1 stycznia 1983 r.
pracowalem/am po ukohczeniu 16-go roku zycia w gospodarstwie rolnym przez rodzicow lub tesciow, w
okresie poprzedzajqcym obj^cie przeze mnie tego gospodarstwa i rozpocz^cie jego prowadzenia osobiscie lub
wraz ze wspotmalzonkiem,

□ w okresie od dnia do dnia po dniu 31 grudnia 1982 r.
pracowalem/am w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisow
0 ubezpieczeniu spolecznym rolnikow indywidualnych i czlonkow ich rodzin.

Do wniosku zalqczam:
1. Oswiadczenie o braku dokumentow.
2. Zeznania dwoch swiadkow.
3. Dokumenty potwierdzajqce posiadanie/istnienie gospodarstwa rolnego w latach obj^tych wnioskiem.
4. Potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie i w okresie obj?tym wnioskiem.
5. Inne dokumenty
Wydanie zaswiadczenia zwolnione jest z pobrania oplaty skarbowej.

podpis Wnioskodawcy
□ za^wiadczenie odbior? osobiscie
□ prosz^ 0 przeslanie zaiwiadczcnia poczta na adres

podpis Wnioskodawcy

Wyrazam zgod^ na pnetwarzanie moich danych osobowych przez Frezydenta Miasta Pabianic z siedzibq w Fabianicach przy ul.
Zamkowej 16 zawartych w zhzonym przeze mnie wniosku i zaiqcznikach do niego dla potrzeb wydania zaswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia
29 sierpnia I997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 922 zpdzn. zm.).
fwla^ciwe zaznacz














