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Marszałek województwa
dolnośląskiego


Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres 
i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczpospolitej Polskiej. Do wniosku dołączam następujące dokumenty (proszę zaznaczyć odpowiednio):

1. Uwierzytelniona** kserokopia dowodu osobistego / paszportu*
2. Uwierzytelnione** kserokopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy 
lub prowadzenie działalności gospodarczej w danym zawodzie lub branży, np.:
a) świadectwo pracy lub umowa o pracę wraz z zaświadczeniem pracodawcy 
o zatrudnieniu……..szt.**,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – aktualnie wydruk 
ze strony CEiDG – www.ceidg.gov.pl ……..szt.**,
c) decyzja urzędu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej 
lub zaświadczenie potwierdzające wcześniejsze prowadzenie działalności wraz z informacją 
o dacie wyrejestrowania (jeśli ww. dokumenty nie zawierają określenia przedmiotu działalności wg PKD konieczne jest dołączenie zaświadczenia o numerze REGON 
lub oświadczenia o wykonywanej działalności – tylko dla osób nieposiadających oznaczenia PKD dla działalności prowadzonej przed rokiem 1998), lub wydruk z CEiDG potwierdzający wykreślenie……..szt.**,
d) umowa cywilnoprawna – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło ……..szt.**,
e) aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy osób fizycznych będących wspólnikami lub udziałowcami w spółce (w celu wykazania okresów, w których byli/są wspólnikami) ……..szt.**.
5. potwierdzenie przelewu opłaty za wydanie zaświadczenia
 
*) niepotrzebne skreślić

**) Uwierzytelnienie oznacza poświadczenie „za zgodność z oryginałem” przez pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym w urzędzie wydającym dokumenty przedkładane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w urzędzie wydającym przedmiotowe zaświadczenia lub przez radcę prawnego, lub notariusza, 
lub adwokata.

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów sporządzenia, przechowywania i wydania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015.2135)
i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.



.......................................................
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UWAGA: wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych.



