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Wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie rolnym
do celów emerytalno – rentowych do KRUS
lub do zakładu pracy
/karta usług/

Karta informacyjna
Opis sprawy/zadania
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty

Formularze/wnioski
do pobrania
Opłaty
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Miejsce składania dokumentów
Termin załatwienia sprawy
Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Uwagi i dodatkowe informacje

Wydanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym w postaci oświadczenia wnioskodawcy i
zeznań świadków do KRUS lub do zakładu pracy.
Osoby fizyczne
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, w którym należy wymienić okresy pracy
w gospodarstwie rolnym dokładny dzień-miesiąc-rok.
2. Załączniki do wniosku:
 W przypadku pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym
prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego
gospodarstwa przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 roku dokumenty
stwierdzającego fakt przejęcia gospodarstwa rolnego (umowa notarialna: kupna,
sprzedaży, darowizny) – oryginał do wglądu.
 W przypadku pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze
domownika przypadające po dniu 31 grudnia 1982 roku dokumenty na podstawie,
których można stwierdzić fakt posiadania gospodarstwa rolnego (akt własności
ziemi rodziców, zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o posiadaniu
gospodarstwa rolnego) – oryginał do wglądu.
3. Dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym było położone
gospodarstwo rolne, którzy winni legitymować się dowodami osobistymi oraz legitymacją
lub odcinkami renty/emerytury.
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa - pokój nr 11
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/
Wolne od opłaty skarbowej
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa
Barbara Zgubisz - Pierog – pokój 11
email: b.zgubisz-pierog@zawoja.ug.pl
Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 111
Fax. (33) 8775-015
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
lub bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej – pokój nr 11
W przypadku przedstawienia kompletu dokumentów oraz stawienia się świadków sprawa
załatwiana jest bez zbędnej zwłoki lub w terminie do 7 dni.
1. Art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 roku Nr 54, poz. 310)
2. Art. 217, 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.
Dz. U. z 2021 roku, poz. 1257 z późn. zm.).
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie 30-048 ul. Lea 10,
za pośrednictwem organu który wydał zaświadczenie.
Odwołanie wnosi się w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania.
1. We wniosku proszę podać numer telefonu w celu telefonicznego ustalenia terminu spisania
zeznań świadków.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia.
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