
ZARZĄDZENIE Nr /2018
Starosty Łowickiego

z dnia / Z .  . kwietnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wzorów formularzy w sprawach wliczenia okresów pracy 
w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy 

w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., 
Nr 1868 ze zm.) w związku z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902; z 2017 r. poz. 60 i 1930) oraz art. 1 ust. 1 
ustawy 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), zarządzam co 
następuje:

§1. Ustalam wzór formularza wniosku o wliczenie okresów pracy w indywidualnym 
gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy w Starostwie Powiatowym 
w Łowiczu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz wzór 
formularza zeznania świadka, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu 
Łowickiego.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ...

Anita Motuk 
‘ Łd-M-1619



Załącznik nr I ,
do Zarządzeniem Nr t: t  /201
Starosty Łowickiego z dnia Ikwietnia 2018 r.

(imię i nazwisko pracownika) (miejscowość, data)

(stanowisko)

(nazwa komórki organizacyjnej)

Pan
Starosta Łowicki

WNIOSEK
o wliczenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 
do pracowniczego stażu pracy w Starostwie Pow iatowym w Łowiczu

(należy podkreślić i wypełnić wariant 1.2 lub 3)

Wnoszę o wliczenie do pracowniczego stażu, pracy w okresie 

o d ..................................................................... d o .....................................................

WARIANT 1: w indywidualnym gospodarstwie rolnym prowadzonym przeze mnie/ 

prowadzonym przez współmałżonka*..............................................................................

położonym w
(imię i nazwisko współmałżonka)

............................................................................................... o powierzchni:..............................

(adres, obręb gminy, na któiym znajdowało się gospodarstwo)

WARIANT 2: w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, 

przypadającym przed 01.01.1983 r. po ukończeniu 16 roku życia, poprzedzającym 

objęcie tego gospodarstwa

położonym w ...............................................................................................................................

............................................................................................... o powierzchni...............................

(imię i nazwisko właściciela gospodarstwa, 
adres, obręb gminy, na którym znajdowało się gospodarstwo)

Oświadczam, że gospodarstwo określone powyżej objąłem(ęłam) i rozpocząłem(ęłam) jego 
prowadzenie w roku



WARIANT 3: w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika**
gdzie stale wykonywałem(am) prace w gospodarstwie rolnym, które stanowiło własność

...............................................................................................o powierzchni

(imię i nazwisko właściciela gospodarstwa, stopień pokrewieństwa, 
obręb gminy, na którym znajdowało się gospodarsko)

Jednocześnie oświadczam, że w okresie trwania mojej nauki w szkole.......

................................................................................... w latach...................................................

(podać nazwę i adres szkoły)

nie mieszkałem(am) w internacie ani żadnej prywatnej stancji i każdego dnia 
dojeżdżałem(am) z mojego miejsca zamieszkania do placówki szkolnej.

(podpis pracownika)

■"niepotrzebne skreślić

♦♦Powyższe uprawnienie dotyczy, przypadających po dniu 31 grudnia 1982 roku, 
okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika 
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych 
i członków ich rodzin.

Uwaga:

Od dnia 01.01.1983 r. do dnia 01.01.1991 r. zgodnie z ustawą z dnia 14.12.1982 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, pojęciem domownika określało się osobę, która: 
a) jest członkiem rodziny rolnika lub inną osobą pracującą w gospodarstwie rolnym, b) pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym z rolnikiem, c) ukończyła 16 lat, d) nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia na 
podstawie innych przepisów, e) praca w gospodarstwie rolnym stanowi jej główne źródło utrzymania. 
Dodatkowe określenie niektórych z ww. warunków zawierało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 
1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 
indywidualnych i członków ich rodzin.

Od 01.01.1991 r. zgodnie żart. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przez 
pojęcie domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która a) ukończyła 16 lat, b) pozostaje z rolnikiem we 
wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim 
sąsiedztwie, c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.



Pouczenie:

1. zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu gminy dotyczące gospodarstwa objętego 
wnioskiem i pracy zainteresowanego w indywidualnym gospodarstwie rolnym 
w okresie, który jest objęty wnioskiem lub pisemne zawiadomienie z urzędu gminy, że 
nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie takiego zaświadczenia,

2. zeznania przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, 
na którym jest/bylo położone gospodarstwo i pełnoletnich w okresie objętym 
wnioskiem, w przypadku nie dysponowania przez urząd gminy dokumentami 
uzasadniającymi wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1; zeznania należy 
sporządzić na formularzu Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Własnoręczność 
podpisów świadków musi być poświadczona notarialnie,

3. zaświadczenie o stałym zameldowaniu na terenie położenia gospodarstwa rolnego 
w okresie objętym wnioskiem,

4. w przypadku wyboru wariantu II w celu udokumentowania objęcia i prowadzenia 
gospodarstwa rolnego należy przedłożyć tytuł prawny do gospodarstwa.

Krzysztaj Figa t



Załącznik nr 2
do Zarządzeniem Nr J j i  /20I8
Starosty Łowickiego z dnia . 47. kwietnia 2018 r.

ZEZNANIE ŚWIADKA*

sporządzone w dniu..................................................... w..........................................................
do sprawy wliczenia okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do 
pracowniczego stażu pracy w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

Panu(i)...................................................................................ur..................................................
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o świadczenie)

1. Ja niżej podpisany (a ) .......................................................................................................

ur.

zam. w ..........................................................................................................................................

w stosunku do zainteresowanego -  obcy -  powinowaty -  krewny**.......................................
świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, który za 
składanie fałszywych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 8 oraz 
świadomy(a) celu składania zeznań oświadczam, że:

Pan(i)...........................................................................................................................................

w okresie o d ............................................................. d o ..............................................................

1) prowadził(a) indywidualne gospodarstwo rolne / pracował(a) w indywidualnym 
gospodarstwie rolnym, prowadzonym przez współmałżonka

2) wykonywał(a) pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym, prowadzonym przez 
rodziców/teściów/osobą bliską**

2. Praca polegała na wykonywaniu następujących czynności:

3. Praca była wykonywana w wymiarze: (należy podać -  ile godzin dziennie trwała

praca)



Załącznik nr 2
do Zarządzeniem Nr J t ł
Starosty Łowickiego z dnia . . f . f  kwietnia 2018 r

/2018 
a Y r

4. Okoliczności objęte zeznaniem są mi znane, ponieważ

(data i własnoręczny podpis świadka)

(Notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu) * **

*świadkiem może być osoba, która zamieszkiwała na terenie, na którym było położone gospodarstwo rolne 
i była pełnoletnia w okresie objętym zeznaniem

**niepotrzebne skreślić

s t a r o s t a  /ł o w i c k i

Krzysztof Figat.


