
 

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (PRACOWNIK) 
 

 
Imię………………………………………….. 

 
Nazwisko……………………………………….……………………………………….………………… 

 
PESEL………………………………………. 

 
Seria i Numer Dowodu Osobistego…………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres Zamieszkania, Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miejscowość 

Oświadczenie:  
Wyrażam zgodę na weryfikację danych dotyczących mojego zatrudnienia w  zakresie objętym niniejszym dokumentem przez Bank i jednocześnie zobowiązuję  
się powiadomić swojego pracodawcę o wyrażeniu powyższej zgody Bankowi.  
Weryfikacja może się odbyć w formie telefonicznego lub osobistego kontaktu pracownika Banku (lub upoważnion ej przez Bank firmy) z pracodawcą w miejscu 
zatrudnienia lub poza nim albo na życzenie pracodawcy z wykorzystaniem podanego przez pracodawcę numeru faksu lub adresu pocz ty elektronicznej, na  
który zostanie przekazany niniejszy dokument. 
 

............................................................ dnia .....................                  ..........................................................................  

/miejscowość/    /Podpis Wnioskodawcy / 

WYPEŁNIA PRACODAWCA 

 
Nazwa Pracodawcy ……………………………………….……………………………………….……………………………………………………….. 

 
KRS Pracodawcy……………………………………….…………… 

 
NIP Pracodawcy……………………………………….……………………. 

 
Regon Pracodawcy……………………………………….…………. 

 
Numer Telefonu Zakładu Pracy……………………………………….…… 

 
Adres Pracodawcy……………………………………….………………………………………………….………………………………………………. 

 
Pracownik zatrudniony od ………………………………………….. 

 
Obecne stanowisko……………………………….……………………… 

 
Umowa o pracę na czas nieokreślony*/określony*/ mianowanie*/ nominacja*/ powołanie* 

 
Od dnia ……………………………….………………………………. 

 
Do dnia  ……………………………….…………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
Słownie wynagrodzenie zasadnicze netto (średnia z ostatnich 3 miesięcy) 

 
 
Kwota PLN ........................................ 

Dodatkowe składniki wynagrodzenia netto wypłacone w ostatnich 12 miesiącach: (suma z ostatnich 12 miesięcy) 

 Premie i nagrody 
miesięczne 

 Premie i nagrody 
kwartalne 

 Premie i nagrody 
półroczne 

 Premie i nagrody roczne 

 
Kwota PLN ............................  

 
Kwota PLN ...........................  

 
Kwota PLN .........................  

 
Kwota PLN.…………………… 

Inne (jakie?): Data wypłaty:  
Kwota PLN ................................................ …... 

Pracownik  nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę ; nie przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, zwolnieniu 

lekarskim powyżej 30 dni; nie jest pracownikiem sezonowym. 

Zakład pracy nie znajduje się w stanie upadłości, likwidacji, postępowania naprawczego. 

Wynagrodzenie jest obciążone  w kwocie: ………………..PLN (słownie złotych: …………………………………………………….) z  

tytułu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

Wynagrodzenie* wypłacane jest:  na rachunek bankowy,  w kasie 

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

…………………………………………                                                                                             ………………………………………………………………………… 

Pieczęć zakładu pracy Data, podpis i pieczęć 

upoważnionego przedstawiciela Pracodawcy 
 
 

*zaznaczyć prawidłowe 
 

 


