
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA 

Okres ważności zaświadczenia wynosi 30 dni od daty wystawienia                                                                          [pieczęć firmowa Pracodawcy] 

 

Załącznik nr 2 

Dane Pracownika (Klienta)  Dane Pracodawcy 

 

Imię:  
 

Nazwa:  

 

Nazwisko:  
 

Nr PESEL:  
 

Adres:  
 

  NIP:  
 

Telefon:  
 

Informacje o zatrudnieniu 

 

Stanowisko:  
 

Forma 
zatrudnienia: 

 umowa o pracę 

 umowa zlecenie 

 umowa o dzieło 

 powołanie/mianowanie* 

 kontrakt menedżerski 

 kontrakt wojskowy 

 kontrakt marynarski 

 osoba duchowna 

 radny/ poseł/ senator* 

 prezes/ członek zarządu* 
 

Okres 
zatrudnienia: 

od dnia [data]  ___________________ na czas: 

 nieokreślony 

 określony do dnia [data]  __________________ 
 

Pracownik jest w trakcie wypowiedzenia umowy/ 
na okresie próbnym/ pracownikiem sezonowym: 

 NIE  TAK 
 

Jest to:  pierwsza umowa  kolejna umowa  nie dotyczy 
 

Informacje o wynagrodzeniu 

Wynagrodzenie zasadnicze netto: 

Średnia z ostatnich: 
 12 m-cy dla umowy zlecenia/o dzieło 
 3 m-cy dla umowy o pracę i pozostałych 

 
[kwota, kod waluty np. PLN] 

 

 
[kwota słownie] 

 

Inne składniki wynagrodzenia netto nieujęte w kwocie wynagrodzenia zasadniczego (z wyłączeniem składników z cyklem wypłat powyżej 12 miesięcy): 

Premie/ nagrody (średnia z ostatnich  12 m-cy lub 
w przypadku krótszego okresu zatrudnienia, z ostatnich 

 6  3 m-cy): 

 
[kwota, kod waluty np. PLN] 

 

 
[kwota słownie] 

 

Diety (średnia z ostatnich  12 m-cy lub w przypadku 
krótszego okresu zatrudnienia, z  6  3 m-cy): 

 
[kwota, kod waluty np. PLN] 

 

 
[kwota słownie] 

 

Forma wypłaty wynagrodzenia:  przelew na rachunek bankowy  gotówka  częściowo gotówka / częściowo przelew na rachunek bankowy 
 

Obciążenia wynagrodzenia: 
 nie występują 

 występują: 
 

 

[miesięczna kwota obciążeń w PLN] 
 

Tytuł obciążeń: 
[jeśli dotyczy] 

 wyrok sądowy/ zajęcie egzekucyjne 

 pożyczka pracownicza (np. z KZP) 
 

Pozostałe oświadczenia Pracodawcy 

 

Pracodawca   nie znajduje się  znajduje się 
 

w stanie upadłości/ likwidacji/ postępowania naprawczego 

Oświadczam, że podane w niniejszym zaświadczeniu dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

 

 

[Miejscowość] [data] [Pieczątka imienna i podpis lub czytelny podpis osoby upoważnionej  
w imieniu Pracodawcy do wystawienia niniejszego zaświadczenia] 

Oświadczenie Pracownika (Klienta) 

Wyrażam zgodę na udostępnianie zamieszczonych powyżej danych i informacji Bankowi Spółdzielczemu w Międzyrzecu Podlaskim (dalej „Bankowi”), 
oraz upoważniam Pracodawcę do ich telefonicznego potwierdzenia lub – według uznania Banku - potwierdzenia w innym trybie. Przyjmuję do 
wiadomości, że zaświadczenie wypełnione niekompletnie lub nieczytelnie nie będzie honorowane. 

* niepotrzebne skreślić 
 zaznaczyć właściwy wariant wpisując w stosownym polu kwadratu znak X 

_______________________________________________________ 

[Data i czytelny podpis Pracownika (Klienta)] 


