
Płock, dnia ………………………..

……………………………………………….

/imię i nazwisko wnioskodawcy/
……………………………………………………

/data urodzenia/
…………………………………………………….

/adres zamieszkania/
…………………………………………………….
/numer telefonu/

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STAŻU PRACY W ROLNICTWIE

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia stwierdzającego o moim stażu pracy w okresie
od ………………………………. do …………………………… w indywidualnym gospodarstwie rolnym*:

□  własnym   o   powierzchni   ………………,   położonym   w   Płocku   na   działkach   o   nr
ewidencyjnych …………………………………………………….., obręb………………………………..,

□  prowadzonym   przez   współmałżonka   o   powierzchni   ………………,   położonym   w
Płocku   na   działkach   o   nr   ewidencyjnych   ……………………………………………………..,
obręb………………………………..,

□  po   ukończeniu   16   roku   życia   należącym   do   rodziców/   teściów**   (w   okresie
przypadającym   przed   dniem   1   stycznia   1983   r),   poprzedzające   objęcie   tego
gospodarstwa  przeze   mnie,   które  nastąpiło  w  roku  …………..  i   dotyczyło
gospodarstwa o powierzchni ………………., położonego w Płocku na działkach o nr
ewidencyjnych …………………………………………………….., obręb………………………………..,
które   prowadzę  osobiście/ze   współmałżonkiem  **   o   powierzchni   ……………….,
położone  w  Płocku,  na  działkach  o  nr  ewidencyjnych
…………………………………………………….., obręb………………………………..,

□ w charakterze domownika  (w okresie  przypadającym po dniu 31 grudnia 1982
r.). w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i
członków ich rodzin o powierzchni ………………, położone w Płocku, na działkach o nr
ewidencyjnych…………………………………………………….., obręb………………………………..,.

Na potwierdzenie powyższego przedkładam:
Akt notarialny, akt własności ziemi ,……………………………………………………………………………………………….
Inne dokumenty /podać jakie/ ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie   świadomy   odpowiedzialności   karnej   z   art.233   §   1   kk,   który   za   składanie
nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 8 oświadczam, że moja
praca w gospodarstwie rolnym miała charakter stały i w tym czasie nie pracowałam(em)
zawodowo.
Niniejsze zaświadczenie jest mi niezbędne celem przedłożenia w …………………………………………....

…………………………………………
 /podpis wnioskodawcy/

*) zaznaczyć właściwy kwadrat
**) niepotrzebne skreślić



Pouczenie

Prosimy o dokładne wypełnienie niniejszego wniosku. Jednocześnie informujemy, iż
do stażu pracy wlicza się pracownikowi :
a) okresy  prowadzenia  indywidualnego gospodarstwa rolnego  lub  pracy  w takim
gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka, 
b) okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym
przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie
jego   prowadzenia   osobiście   lub   wraz   ze   współmałżonkiem,   przypadające   przed
dniem 1 stycznia 1983 r.,
c) okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika
w   rozumieniu   przepisów   o   ubezpieczeniu   społecznym   rolników  indywidualnych  i
członków ich rodzin, przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r.

W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o  pracy
zainteresowanej   osoby   w  indywidualnym   gospodarstwie   rolnym,   wnioskodawca
zostanie zawiadomiony o tej okoliczności na piśmie. Okresy pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym  mogą  zostać  udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch
świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone (lub
było położone) to gospodarstwo rolne.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) 
informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania zaświadczenia  o stażu pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie 
z ustawą  z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do 
pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990 Nr 54 poz. 310);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest  obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w 
indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
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