
  
      
                                                                               ................................................................................. 
......................................              data (miesiąc słownie), miejsce wystawienia
  (pieczęć zakładu pracy)
w wypadku braku NIP i REGON                      
             dopisać ręcznie                                 

ZAŚWIADCZENIE

Pan(i) …............................................................................................................

Imię Ojca …........................................nazwisko rodowe...................................

PESEL ..............................................NIP .........................................................

Dowód Osobisty …............................ ..data wydania …...................................

Adres zameldowania ..........................................................................................................................................

Nazwa zakładu pracy …......................................................................................................................................

Adres zakładu pracy …........................................................................................................................................

…................................................................................ nr telefonu …...................................................................

NIP zakładu pracy ..........................................REGON zakładu pracy …............................................................

Niniejszym zaświadcza się,  że wymieniony(a) Pan(i)  jest  zatrudniony(a)  w naszym zakładzie  pracy jako 

…....................................................................Umowa o pracę zawarta jest na czas określony/nieokreślony* 
od dnia …................................. do dnia …..................................... *

Średnie wynagrodzenie miesięczne netto z trzech ostatnich miesięcy wynosi

...............................słownie..................................................................................................................................

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto z trzech ostatnich miesięcy wynosi 

...............................słownie .................................................................................................................................

Wynagrodzenie powyższe  nie jest obciążone/jest obciążone* sądowymi lub administracyjnymi tytułami 
egzekucyjnymi. 
Wyżej wymieniony nie znajduje się/znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, ani w okresie 
próbnym; nie jest/jest* pracownikiem sezonowym; nie złożył/złożył wniosku o rozwiązanie stosunku pracy; 
nie  przebywa/przebywa* na  urlopie  macierzyńskim,  wychowawczym,  bezpłatnym  pow.  30  dni  bądź 
zwolnieniu lekarskim pow. 30 dni.
Zakład  pracy  nie  znajduje  się/znajduje  się* w  stanie  likwidacji  i  upadłości; nie  jest/jest* prowadzone 
postępowanie ugodowe lub upadłościowe. 

*niepotrzebne skreślić

Potwierdza się zgodność danych pod rygorem odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego.
Art. 297 § 1 : Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada  fałszywe 
lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne,  pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności  mających istotne znaczenie dla  uzyskania takiego kredytu,  pożyczki  
bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wyrażam zgodę na potwierdzenie i uzyskanie informacji od zakładu pracy dotyczących danych zawartych w niniejszym 
zaświadczeniu  na  podstawie  art.  23  ust.  1  pkt.  3  ustawy z  29  sierpnia  1997 roku  o  ochronie  danych  osobowych 
(Dz. U. Z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

…......................................................................
podpis Wnioskodawcy

Pieczątka imienna księgowości 
i podpis osoby upoważnionej

Pieczątka imienna kadr 
i podpis osoby upoważnionej

Pieczątka imienna kadr 
i podpis osoby upoważnionej


