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WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU

1) Komórka organizacyjna Spółdzielni odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Rachuba i Płace

2) Wykaz dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy:
1. wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
2. legitymacja ubezpieczeniowa (do wglądu) oraz kserokopie stron legitymacji, na których

dokonane  są  wpisy  o  wysokości  osiągniętych  wynagrodzeń  w  latach  objętych
wnioskiem - jeżeli w legitymacji są te wpisy,

3. kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu już złożonego w ZUS lub
wyszczególnienie  lat,  których  dotyczyło  zaświadczenie  bez  podawania  wysokości
wynagrodzeń - jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w jego posiadaniu,

4. kserokopia książeczki wojskowej - strony 1 i 2 oraz strony, na której jest data wcielenia
i  zwolnienia  z  zasadniczej  służby  wojskowej  (tylko  w  przypadku,  gdy  okres
zatrudnienia pokrywa się z odbyciem zasadniczej służby wojskowej,

5. kserokopia  umowy  zlecenia,  w  przypadku  osób  ubiegających  się  o  Rp-7  -
zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okres objęty umową,

6. dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
3) Wysokość opłat

Wniosek jest wolny od opłat.
4) Miejsce złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty wnioskodawca składa na jeden z poniższych sposobów: 
1. Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Górczewska”  Biuro  Zarządu,  ul.  Doroszewskiego  4,

01-318 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pok. Nr 4, 
2. za pośrednictwem operatora pocztowego,

5) Termin odpowiedzi lub załatwienia sprawy oraz sposób doręczenia
W  ciągu  30  dni  od  złożenia  pisemnego  wniosku.  Możliwy  odbiór  osobisty  lub  za
pośrednictwem operatora pocztowego.

6) Tryb odwoławczy
W  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  dokumentu.  W  razie  nie  uwzględnienia  wniosku,
wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia z pozwem do sądu pracy o ustalenie.

7) Podstawa prawna
Art.  125a  Ustawy z  17  grudnia  1998r.  o  emeryturach  i  rentach  z  Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U.2017.1383 z późn. zm.)

8) Załączniki
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (pobierz druk)

https://smgorczewska.pl/images/documents/Karty_uslug/RACHUBA%20I%20PLACE/ERP%201-%20D-01.pdf
https://sip.lex.pl/#/akt/16832385/2235938?keyword=za%C5%9Bwiadczenie&cm=SFIRST

