(miejscowość, data – dzień, miesiąc słownie, rok)

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
Zaświadczenie jest ważne jeden miesiąc od daty wystawienia.
Zaświadczenie wypełnione niewłaściwie, niekompletnie lub nieczytelnie nie będzie honorowane.
(imię i nazwisko pracownika)

(numer PESEL)

(zajmowane stanowisko)

(wykonywany zawód)

(miejsce zatrudnienia – nazwa pracodawcy, REGON i adres)

(nr telefonu pracodawcy do weryfikacji zaświadczenia)

Zaświadcza się, że ww pracownik jest zatrudniowy od dnia
umowy o pracę

kontraktu

na podstawie:

mianowania/powołania

pełnienia funkcji kadencyjnej

umowy zlecenia

umowy o dzieło
Ww umowa zawarta jest:

na czas nieokreślony

na czas określony do dnia

na okres próbny do dnia

na zastępstwo do dnia

Ww pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia

tak

nie

przebywa na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/bezpłatnym/zwolnieniu lekarskim

tak

nie

Ww pracodawca znajduje się w stanie upadłości/likwidacji/postępowania naprawczego
tak
nie
Średnie miesięczne stałe wynagrodzenie brutto (ze składkami na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe)*
w walucie
polskiej
obcej tj.
za okres:
ostatnich 3 miesięcy, wynosi

(kwota cyfrowo i słownie)

Średnie miesięczne stałe wynagrodzenie brutto w walucie
polskiej
osobiście (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty), za okres:

z tytułu działalności wykonywanej

obcej tj.

ostatnich 12 miesięcy, wynosi

(kwota cyfrowo i słownie)

Zmienne wynagrodzenie brutto (np. premie, prowizje, nadgodziny) występujące:
co miesiąc w okresie ostatnich 3 miesięcy wynosi:

(proszę wpisać kwotę dochodu w poszczególnych, ostatnich miesiącach)

co kwartał w okresie ostatnich 9 miesięcy wynosi:
Powyższe wynagrodzenie

(proszę wpisać kwotę dochodu w poszczególnych, ostatnich kwartałach)

jest obciążone miesięczną kwotą w wysokości

z tytułu:

orzeczeń sądowych lub innych tytułów egzekucyjnych
spłat jakichkolwiek kredytów lub pożyczek pracowniczych (np. ZFŚS, KZP)
nie jest obciążone z ww tytułów
jest wypłacane na rachunek bankowy

jest wypłacane w gotówce

Pomiędzy pracownikiem a pracodawcą lub wystawcą zaświadczenia
istnieją
nie istnieją powiązania rodzinne (małżeństwo lub pokrewieństwo lub powinowactwo do II stopnia).
Wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

(stempel firmowy zakładu pracy z nr REGON)

(podpis i stempel imienny Kierownika zakładu pracy lub osoby upoważnionej)

Rodzaj działalności wg PKD:
Pracownik upoważnia pracodawcę do potwierdzenia w trybie telefonicznym danych zawartych w niniejszym zaświadczeniu, a Bank Pekao S.A. do
uzyskania tych informacji w tym trybie.

*) niepotrzebne skreślić

ORYGINAŁ (DLA BANKU)

(data i podpis pracownika)
5-31-2497/6

(miejscowość, data – dzień, miesiąc słownie, rok)

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
Zaświadczenie jest ważne jeden miesiąc od daty wystawienia.
Zaświadczenie wypełnione niewłaściwie, niekompletnie lub nieczytelnie nie będzie honorowane.
(imię i nazwisko pracownika)

(numer PESEL)

(zajmowane stanowisko)

(wykonywany zawód)

(miejsce zatrudnienia – nazwa pracodawcy, REGON i adres)

(nr telefonu pracodawcy do weryfikacji zaświadczenia)

Zaświadcza się, że ww pracownik jest zatrudniowy od dnia
umowy o pracę

kontraktu

na podstawie:

mianowania/powołania

pełnienia funkcji kadencyjnej

umowy zlecenia

umowy o dzieło
Ww umowa zawarta jest:

na czas nieokreślony

na czas określony do dnia

na okres próbny do dnia

na zastępstwo do dnia

Ww pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia

tak

nie

przebywa na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/bezpłatnym/zwolnieniu lekarskim

tak

nie

Ww pracodawca znajduje się w stanie upadłości/likwidacji/postępowania naprawczego
tak
nie
Średnie miesięczne stałe wynagrodzenie brutto (ze składkami na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe)*
w walucie
polskiej
obcej tj.
za okres:
ostatnich 3 miesięcy, wynosi

(kwota cyfrowo i słownie)

Średnie miesięczne stałe wynagrodzenie brutto w walucie
polskiej
osobiście (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty), za okres:

z tytułu działalności wykonywanej

obcej tj.

ostatnich 12 miesięcy, wynosi

(kwota cyfrowo i słownie)

Zmienne wynagrodzenie brutto (np. premie, prowizje, nadgodziny) występujące:
co miesiąc w okresie ostatnich 3 miesięcy wynosi:

(proszę wpisać kwotę dochodu w poszczególnych, ostatnich miesiącach)

co kwartał w okresie ostatnich 9 miesięcy wynosi:
Powyższe wynagrodzenie

(proszę wpisać kwotę dochodu w poszczególnych, ostatnich kwartałach)

jest obciążone miesięczną kwotą w wysokości

z tytułu:

orzeczeń sądowych lub innych tytułów egzekucyjnych
spłat jakichkolwiek kredytów lub pożyczek pracowniczych (np. ZFŚS, KZP)
nie jest obciążone z ww tytułów
jest wypłacane na rachunek bankowy

jest wypłacane w gotówce

Pomiędzy pracownikiem a pracodawcą lub wystawcą zaświadczenia
istnieją
nie istnieją powiązania rodzinne (małżeństwo lub pokrewieństwo lub powinowactwo do II stopnia).
Wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

(stempel firmowy zakładu pracy z nr REGON)

(podpis i stempel imienny Kierownika zakładu pracy lub osoby upoważnionej)

Rodzaj działalności wg PKD:
Pracownik upoważnia pracodawcę do potwierdzenia w trybie telefonicznym danych zawartych w niniejszym zaświadczeniu, a Bank Pekao S.A. do
uzyskania tych informacji w tym trybie.

*) niepotrzebne skreślić

KOPIA (DLA ZAKŁADU PRACY)

(data i podpis pracownika)
5-31-2497/6

