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Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ STWIERDZAJĄCYCH OKRESY
PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM W
CELU ZALICZENIA DO PRACOWNICZEGO STAŻU PRACY
MIEJSCE ZAŁATWIENIA pok. nr 12
SPRAWY
Barbara Kordas
Tel. (041) 3841048 wew. 47
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy
w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu
pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 310)
WYMAGANE DOKUMENTY
 Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców (teściów) wnioskodawcy do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Miechowie
OPŁATY
Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) pobiera się opłatę skarbową za
stwierdzenie własnoręczności podpisu wnioskodawcy i każdego ze świadków. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozłów.
TERMIN ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie
SPOSÓB ODWOŁANIA
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
UWAGI
 Wnioskodawca może ubiegać się o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym najwcześniej po ukończeniu 16 roku życia
 Należy się zgłosić osobiście z dwoma świadkami (świadkiem może być
osoba obca lub krewna, starsza od wnioskodawcy, mieszkająca w danym
okresie w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo
rolne, w którym pracował wnioskodawca)
 Starannie oraz czytelnie wypełnić druki: zeznanie świadków
i oświadczenie wnioskodawcy, pamiętając że musza być podane dokładne daty pomocy w gospodarstwie rolnym
 Złożyć podpisy na drukach w obecności urzędnika w celu stwierdzenia
własnoręczności podpisów
 Przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych
w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista
 Wnioskodawca i świadkowie muszą uzyskać potwierdzenie zameldowania w danym okresie – do pobrania w Biurze Ewidencji Ludności Urzędu
Gminy
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Ostatnia aktualizacja: 02.11.2015 r., karty są aktualizowane co 3 miesiące.

