WYKAZ DOKUMENTÓW,
które należy złożyć ubiegając się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter,
okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej
1) Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj
wykonywanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Kopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia (dowodu osobistego/paszportu).
3) Oświadczenie o miejscu zamieszkania w celu ustalenia właściwości Urzędu.
4) Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.
W 2020 r. opłata wynosi 78 zł, należy jej dokonać na rachunek Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa
PKO BP 12 1020 1026 0000 1402 0232 3475
Tytułem: Imię i Nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „Opłata za wydanie zaświadczenia
stwierdzającego wykonywanie działalności w RP”
5) Dokumenty potwierdzające świadczenie pracy lub prowadzenie działalności
gospodarczej, tj.:
a) kopie świadectw pracy,
b) kopię umowy o pracę wraz z zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu,
potwierdzającym stanowiska i okresy zatrudnienia,
c) kopie umów cywilnoprawnych wraz z informacją pisemną zleceniodawcy
o okresie realizacji umowy (np. zaświadczenie) lub zaświadczeniem z ZUS
o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń – w przypadku świadczenia pracy
na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
d) oświadczenie o wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej) z numerem identyfikacji podatkowej (NIP) lub aktualny wydruk
z CEIDG, lub wydruk z CEIDG potwierdzający wykreślenie prowadzonej
działalności,
e) kopie decyzji urzędu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
lub zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności wraz z informacją
o obszarach prowadzonej działalności (PKD), dacie rozpoczęcia i zakończenia
wykonywania działalności w przypadku, gdy działalność gospodarcza nie była
zarejestrowana w CEIDG,
f)

oświadczenie o wpisie do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) z numerem
w rejestrze przedsiębiorców w KRS lub aktualny wydruk z Centralnej Informacji
KRS, lub aktualny odpis z KRS. W przypadku zmian dotyczących okresu
prowadzenia działalności jako wspólnik lub zmian w zakresie PKD w trakcie
prowadzenia działalności należy dołączyć dokument potwierdzający te zmiany,
tj. kopie pełnego odpisu z KRS.

