
WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY  

/ ODPISU ŚWIADECTWA PRACY* 
NK 1/2018 - D 01 

 

Warszawa, dnia …………....…… roku 

........................................................................... 

        (Imię i nazwisko)         

 

…………………………...................................... 

 

........................................................................... 

                (Adres zamieszkania) 

 

........................................................................... 

                  (Numer telefonu) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

       "Górczewska" 

       ul. Doroszewskiego 4 

       01-318 Warszawa 

 

Wniosek o wydanie świadectwa pracy / odpisu świadectwa pracy* 

 

Wnoszę o wydanie świadectwa pracy / odpisu świadectwa pracy* za okres zatrudnienia w 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” w Warszawie. 
 

na stanowisku …………………………………………………………………………………... 

 

w okresie od dnia ……………………….…….……. do dnia ………….………………….….. 

 

Dane, którymi osoba posługiwała się w dniu rozwiązania stosunku pracy**: 

 

1. Imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………………………….….……….… 

2. Nazwisko panieńskie: 

………………………………………………………….……………………….…….…….…... 

3. Data i miejsce urodzenia: 

…………………………………………………….…………………………….………………. 

4. Imiona rodziców: 

…………………………………………………………...……………………………………… 

Uzasadnienie wniosku o wydanie odpisu świadectwa pracy 

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………... 



Przygotowany dokument proszę przesłać pocztą, odbiorę osobiście, upoważniam do odbioru*  

 

....................................................................................................................................................... 
(należy podać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dokumentu oraz  numer seryjny dokumentu tożsamości, którym się ta osoba legitymuje) 

       

 

………………………………………….. 
      (data i podpis wnioskodawcy)

 

 

Dane podmiotu trzeciego w imieniu, którego składany jest wniosek
***

: 

 

…………………………………………………….. 

                      (imię i nazwisko lub nazwa) 

 

…………………………………..………………………………. 

                    (adres zamieszkania/siedziby) 

 

…………………………………………………..………………. 

        (adres do korespondencji - jeśli inny niż powyżej) 

 

 

Załączniki : 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

Administratorem podanych na formularzu danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska" z 

siedzibą przy ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych 

przez mnie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Górczewska" w Warszawie na potrzeby 

związane z prowadzoną przez nią działalnością statutową zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku poz. 922).  

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zw. z zapisem zawartym w: 

1. art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016 poz.1666 z późn. zm.); 

2. Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie 

świadectwa pracy (Dz. U. 2016 poz. 2292);  

podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych 

osobowych osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

 

 

 

                ............................................................... 

       (podpis osoby/podmiotu składającego wniosek) 
 

 

*   niepotrzebne skreślić, 
** dane dotyczą byłego pracownika, który występuje o powyższe świadectwo; w przypadku gdy wnioskodawca nie był pracownikiem, lecz  

występuje z upoważnienia pracownika lub jest członkiem rodziny zmarłego pracownika, bądź spadkobiercą tego pracownika, oprócz swoich 

danych podaje odpowiednio dane byłego pracownika, którego dotyczyć ma świadectwo, 
*** wypełnić w przypadku składania wniosku w interesie osób trzecich  

https://sip.lex.pl/#/akt/16799013/2063957
https://sip.lex.pl/#/akt/16789274/2104641?directHit=true&directHitQuery=kodeks%20pracy
https://sip.lex.pl/#/akt/18554283/2144050?keyword=%C5%9Bwiadectwo%20pracy&cm=STOP

