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WNIOSEK O WYDANIE  DOKUMENTACJI  

z tytułu pracy za granicą 
 

Z tytułu pracy w :....................................................................................................... 

 

w okresie od ...................................................... do ..................................................... 

 
WNIOSEK PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

A. DANE WNIOSKODAWCY 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 1. Pesel   

 2. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 
 

2. ADRES ZAMIESZKANIA    

 1. Kraj  
 

2. Województwo 
 

3. Powiat 
 

 4. Gmina 
 

5. Ulica 
 

6. Nr domu 
 

7. Nr lokalu 
 

 8. Miejscowość 
 

9. Kod pocztowy 
 
 

10. Poczta 
  

11. Numer telefonu  
 

12.  Imię ojca 
 

13. Poprzednie nazwiska  
 

B.  ADRES DO KORESPODENCJI  (Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż w części A) 

 1. Nazwisko, imię 
 

 2. Kraj  
 

3. Województwo 4. Powiat 

 5. Gmina 
 

6. Ulica 7. Nr domu 8. Nr lokalu 

 9. Miejscowość 10. Kod pocztowy 
 

11. Poczta 

http://www.ulmex.ue/


 

Dokumenty są mi potrzebne w celu przedłożenia …......................................................................... 

w sprawie …........................................................................ 

 

Informacja dotycząca RP7: Archiwa nie są podmiotami uprawnionymi do wystawiania dokumentu RP7; 

dokument ten jest stosowany wyłącznie w relacji Pracodawca/Pracownik. 

 

Mając na uwadze §10 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ustalania 

podstawy emerytur i rent Dz. U. z 1990r.  nr 71 poz. 418) 

 

PROSZĘ SPORZĄDZIĆ KOPIE/ODPISY DOKUMENTACJI  POTWIERDZAJĄCEJ  

 

 

1.   ZATRUDNIENIE* 

 

       2.    WYNAGRODZENIE* 

 

 Zlecam wykonanie dokumentacji wybranej przeze mnie osoby pracującej w kraju na tym samym lub  

      podobnym stanowisku i w tym celu załączam jej oświadczenie (Druk DR1)* 

W związku z brakiem wskazania przeze mnie przykładowej osoby, zlecam na moją odpowiedzialność  

      dokonanie wyboru osoby pracującej w kraju na tym samym lub podobnym stanowisku i wykonanie tej  

      dokumentacji nie ujawniając jej danych* 

 
 

 

Niniejszym oświadczam, iż: *): 

 

  Zapoznałem/Zapoznałam się z aktualnym Cennikiem i uiszczę opłatę za sporządzenie dokumentacji. 

 Odbiorę osobiście sporządzoną dokumentację po ustaleniu terminu* 

 Upoważniam do przesłania drogą pocztową za pobraniem, sporządzonej dokumentacji, na mój 
adres i oświadczam że pokryję koszty przesyłki wg aktualnego cennika Poczta Polska S.A.* 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę Ulmex Archiwum w Ostrowie    

Wielkopolskim przy ulicy Zielonej 14 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu załatwienia powyższego wniosku – więcej informacji na temat 

polityki  prywatności/bezpieczeństwa, w tym zakresu udzielanych zgód, dostępu do nich, ich usunięcia,   
sprostowania, wniesienia sprzeciwu lub skargi, jak również wycofania zgody, znajdą Państwo na   tablicy     

ogłoszeń Spółki. 

 
*) Odpowiednie oznaczyć X 

 

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

/miejscowość, data, czytelny podpis/            


