
Wołomin, dnia …………..…r. 

…………………………………. 
(imię i nazwisko) 

………………………………… 
(dokładny adres) 

Nr telefonu* …………………… 

BURMISTRZ Wołomina  

ul. Ogrodowa 4                  

05-200 Wołomin                

 

 

 

WNIOSEK 

 
o potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym  

w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy 

 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia, że od ukończenia 16-go roku życia tj.  

1. od ……………….  roku  do ………………  roku,  

2. od ……………….  roku  do ………………  roku, 

3. od ……………….  roku  do ………………  roku, 

4. od ……………….  roku  do ………………  roku,         pracowałem/am  w gospodarstwie 

rolnym należącym do……………………………………………………........  o  powierzchni  

……… ha położonym w miejscowości……………………………….......w gminie Wołomin.  

Praca w tym/ch  okresach/sie była stała i stanowiła jedyne źródło utrzymania. 

 

       Zaświadczenie jest mi potrzebne do przedłożenia w  ZUS, KRUS, zakładzie pracy. * 

 

 

 

 

 

                                                                                       ............................................................... 
                                                                                                             / podpis wnioskodawcy / 
 

 
* Dane nieobowiązkowe- wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt 

z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.  
 

*niepotrzebne skreślić 
 

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 16.11.2006 r.  

o opłacie skarbowej ( tj.: Dz. U. z 2019 poz. 1000 ze zm.) 

 

 

 



 

 
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spraw ie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:   
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Wołominie jest Burmistrz Wołomina,  

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin; 

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych osobowych, e-mail: iod@wolomin.org.pl; 

3. Zbierane przez Urząd Miejski w Wołominie dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zaświadczenia  potwierdzającego okres 

pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy.  
4. Odbiorcą pozyskanych przez Urząd Miejski w Wołominie danych osobowych są pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołominie. 

5. Gromadzone w Urzędzie Miejskim w Wołominie dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z przepisów wprowadzonych 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6. Klienci Urzędu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile prawo to nie zostało 

ograniczone na podstawie odrębnych przepisów; 

7. Klienci Urzędu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

8. Podanie przez Klientów Urzędu Miejskiego w Wołominie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ warunkiem udzielenia 

odpowiedzi na składane do Urzędu podania w tym prowadzenia postępowania administracyjnego.  

 

          Wołomin, dnia ……………………. 

          podpis wnioskodawcy 

 


