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WYDAWANIE ZASWIADCZEŃ O PRACY
W GOSPODARSTWIE ROLNYM DO PRACOWNICZEGO

STAŻU PRACY

Podstawa prawna
 Ustawa  z dnia  20  lipca 1990 r o wliczaniu okresów pracy 

w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego 
stażu pracy /Dz.U. z 1990 r Nr 54, poz. 310 /

Sposób załatwienia 
sprawy  

1) wydanie zaświadczenia lub
2) informacja  pisemna  dla  wnioskodawcy  o  niemożliwości  wydania 

zaświadczenia oraz sporządzenie  załączników :
- potwierdzenie oświadczenia wnioskodawcy
- sporządzenie zeznań dwóch świadków

Wymagane 
dokumenty

-Sporządzenie zeznań dwóch świadków zamieszkałych w  miejscowości
  położenia gospodarstwa . Świadkowie przy składaniu zeznań powinni
  posiadać dokument tożsamości oraz  legitymację rencisty lub emeryta  w
  przypadku  gdy pobierają  takie świadczenia .
– Dokument stwierdzający  przejęcie  gospodarstwa rolnego np. Akt 

notarialny,akt własności ziemi lub postanowienie sądowe  (Dokument do
       wglądu.)

Opłaty Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia 
sprawy  

Bez zbędnej  zwłoki, nie póżniej  jednak niż w ciągu 7 dni 

Tryb odwoławczy 
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie
za   pośrednictwem  Wójta  Gminy  w terminie  7 dni  od daty  otrzymania 
zaświadczenia, bądź odmowy jego wydania

Komórka 
odpowiedzialna 

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy

II piętro pok.nr 21 tel. 13 441 56 05   wew. 14
      Zuzanna Kostrząb  - Kierownik Referatu 

Inne informacje 

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym jest wydawane osobie,która
pracowała we własnym gospodarstwie  rolnym lub w gospodarstwie 
rolnym rodziców-teściów a następnie przejęła to gospodarstwo oraz osobie
pracującej  w gospodarstwie w okresie po dniu 31 grudnia 1982 r
w charakterze domownika ( w myśl przepisów o ubezp.społ.rol.indyw.)

Opracował:   Zuzanna Kostrząb  -   16.07.2012 r
Sprawdził:     Czesława Żarnowska
Zatwierdził:   Krzysztof  Augustyn
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